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La descentralització municipal fa que els Districtes
vagin adquirint cada cop més competències.
A la foto, una agent atén les consultes d’un 

ciutadà a la seu del Districte d’Horta-Guinardó



costar l’Administració municipal al ciutadà: aquest és
un dels principals objectius de l’Ajuntament de Bar-
celona i la idea bàsica del concepte de descentralització
que impulsa el govern de la ciutat. Això significa que cada
cop hi ha més gestions relacionades amb l’Ajuntament que els ciuta-

dans de Barcelona poden resoldre acudint directament a la seu del seu districte, sense
haver de desplaçar-se a les oficines de les àrees o sectors centrals de l’Ajuntament.

Des de resoldre gestions relacionades amb el padró d’habitants fins a trami-
tar una sol·licitud per obrir un comerç, passant per sol·licitar assistència social
o informar-se sobre casals d’estiu, hi ha multitud de serveis al ciutadà que
ofereixen els districtes. En aquest sentit, la creació dels punts Barcelona
Informació a totes les seus de districte i en alguns altres centres i equi-
paments orienta els barcelonins en les seves possibles consultes.

A principis de l’any passat, es van posar en marxa les Oficines
d’Atenció Ciutadana, que posen en pràctica la idea de la “finestreta
única”. Aquestes oficines trameten les gestions de manera senzilla i
ràpida, i a més, amb un horari continuat (de les 8:30 a les 18:00
hores, ininterrompudament, de dilluns a divendres), per tal d’adequar-
se a les necesitats dels ciutadans.

Els districtes compten, a més a més, amb una xarxa de més de 650 equipa-
ments descentralitzats (o gestionats conjuntament amb les àrees municipals) la
finalitat dels quals és la prestació de serveis personals. Tot plegat redunda en
una millora de l’atenció
al ciutadà.

Nou impuls
El nou equip de

govern municipal s’ha
fixat com una de les
prioritats pel període
95-99 continuar enda-
vant amb la descentra-
lització dels serveis.

En aquest sentit, en
l’actualitat s’està en
procès de dotar als districtes
de més competències, entre les
quals figuren la possibilitat d’ator-
gar tot tipus de llicència d’obres (i no
només d’obres menors, com passa en
l’actualitat), i l’aprovació i adjudi-
cació dels projectes de manteni-
ment urbà.
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Pl. Valentí Almirall, s/n
President: Joaquim de Nadal
Regidor: Francesc Narváez

L’Administració, més a
prop dels ciutadans

L’Administració, més a
prop dels ciutadans

10 SANT MARTÍ
Pl. Orfila, 1

President: Ernest Maragall
Regidor: Eugeni Forradellas

9 SANT ANDREU
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C/ Pi i Molist, 133
Presidenta: Eulàlia Vintró

Regidor: Antoni Santiburcio

8 NOU BARRIS
Ronda Guinardó, 49

Presidenta: Maravillas Rojo
Regidor: Albert Batlle

7 HORTA-GUINARDÓ
Pl. Rius i Taulet, 2

President: Francesc Homs
Regidora: Teresa Sandoval

6 GRÀCIA

C/ Creu Coberta, 104
President: Enric Truñó
Regidor: Pere Alcober

3 SANTS-MONTJUÏC
C/ Aragó, 311

President: Joan Clos
Regidor: Antoni Marcet

2 EIXAMPLE
Pl. Bonsuccés, 3

President: Xavier Casas
Regidor: Joan Fuster

1 CIUTAT VELLA

Pl. Comas, 18
Presidenta: Carme Servitje

Regidor: Miquel Llongueras

4 LES CORTS

Pl. Consell de la Vila, 7
President: Josep M. Vegara

Regidor: Jaume Ciurana

5 SARRIÀ- SANT GERVASI
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a descentralització ha
constituït un dels prin-
cipals objectius de
l’Ajuntament de Barce-
lona des de 1979. Com

a norma general, es va establir que els
districtes havien de ser competents
en totes aquelles matèries en les que
fós possible donar respostes ràpides a
necesitats urgents.

En general, la idea és que els dis-
trictes tinguessin competències de
caràcter decissori, de gestió, de disci-
plina i de control, mentre que les
àrees o sectors centrals mantenien la
capactitat reglamentària i de progra-
mació amb caràcter general, així com
aquelles matèries que, per interès
general de la ciutat, aconsellaven
una gestió centralitzada.

Les seus dels districtes atenen les consultes dels ciutadans

Més i millors
serveis

Aquesta frontera competencial no
ha estat inamovible, i en el decurs
dels anys, els districtes han anat assu-
mint noves competències, amb
l’objectiu prioritari de millorar els
serveis al ciutadà.

En aquest nou mandat, cadascun
dels regidors de l’Ajuntament de Bar-
celona està adscrit a un districte, la
qual cosa fa que tinguin un pes més
específic en la gestió del territori.

La creació de l’Ajunta-

ment de Barcelona, en

el seu estricte sentit admi-

nistratiu, cal datar-la a prin-

cipis del segle XVIII, arran

de la promulgació del

Decret de Nova Planta, per

part de Felip V, que va com-

portar la desaparició de la

històrica institució del

govern barceloní, que

datava del segle XIII: el

Consell de Cent.

Felip V va adoptar el model

de municipi propi de Caste-

lla en detriment de la

forma concreta que havia

adoptat Barcelona, basada

en  l’autonomia local.

A finals del segle XIX, quan

es produeix l’annexió dels

municipis limítrofs a Barce-

lona, l’administració de la

ciutat decideix mantenir les

peculiaritats de cadascuna

d’aquestes poblacions.

Després de la Guerra Civil,

el govern municipal de Bar-

celona divideix la ciutat en

dotze districtes i estableix

les “Juntes de Districte”,

que accentuen la tendència

uniformista imperant en

els municipis espanyols. El

1979, el primer govern

municipal de la democràcia

considera urgent avançar

en la descentralització. El

1984, la divisió territorial

de la ciutat queda com la

coneixem actualment, amb

deu districtes.

Des del Consell
de Cent fins avui

La descentralització ha

constituït un dels

principals objectius

des de 1979
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- Certificats i duplicats de
rebuts de tributs
- Canvis de titularitat
- Modificacions de dades
- Plusvàlues
- Domiciliacions bancàries
- Refusament de rebuts

- Programes de revisions
mèdiques i vacunació a les
escoles
- Programes de prevenció
sanitària

- Programes d’estiu
- Promoció esportiva
- Ús de les instal·lacions
esportives

- Tràmits per iniciar acti-
vitats industrials, comer-
cials o de serveis
- Tràmits per executar tot
tipus d’obra (en fase de
concreció)
- Assabentats d’obres
menors
- Guals i reserves d’esta-
cionament (sol·licituds,
revisions, renovacions i
autoritzacions/denega-
cions)

- Ajuda a la llar
- Urgències socials
- Atenció i tractament
- Programes de vacances
joves i infantils
- Casals d’avis, de joves i
infants, casals d’estiu…

- Informació sobre centres
cívics, tallers, exposicions..

- Ocupació de la via públi-
ca (fires, envelats, xurre-
ries, taules, cadires…)
- Canalitzacions per exe-
cutar obres a la via pública
(en fase de concreció)
- Formalització de tota
classe de contractes, con-
cessions, llicències o auto-
ritzacions (en fase de con-
creció)

CulturaCultura Padró d'habitantsPadró d'habitants

DenúnciesDenúncies

LlicènciesLlicències

SanitatSanitat

Serveis socials i joventutServeis socials i joventut

olita Puig Santgenís

Targeta rosaTargeta rosa

HisendaHisenda

EsportsEsports

Registre generalRegistre general

InformacióInformació

Manteniment urbàManteniment urbà

Què resolem als districtes

- Centres cívics, casals de
joves, escoles, biblioteques
i altres activitats i serveis
de l’Ajuntament

- Queixes i denúncies per
infraccions a les ordenan-
ces municipals

- Sol·licitud, tramitació i
liurament

- Altes / baixes
- Canvis de domicili
- Modificacions de dades
personals
- Consultes del cens
- Certificats d’empadrona-
ment
- Reclamacions

- Aprovació i adjudicació
de projectes (en fase de
concreció)
- Contractes de serveis

- Recollida d’informació
presentada pels ciutadans i
tramesa al departament
corresponent de l’Ajunta-
ment
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Presència internacional

Oberts al món

COMITÈ DE LES REGIONS
Òrgan consultiu de la Unió Europea creat arran del 
Tractat de Maastricht

Pasqual Maragall és l'actual vicepresident 
primer, i serà elegit president aquest 
mes de març

Estudia informes i exposa els punts de 
vista de les col·lectivitats locals i regionals 
en el procés de construcció europea

CONSELL DE MUNICIPIS I  
REGIONS D'EUROPA

Aplega 100.000 autoritats locals de 25 països europeus. Es la 
secció europea de la Unió Internacional d'Autoritats Locals (IULA)

L'alcalde de Barcelona va ser reelegit president 
el passat mes de desembre.

Promou la defensa de l'autonomia local i la representació 
de les col·lectivitats locals en els organismes europeus 
internacionals, i gestiona programes de la Unió Europea.

ÀMBIT INTERNACIONAL
Unió Internacional d'Autoritats Locals 
(IULA)
Promou i reforça el paper de l'autonomia local

Federació Mundial de Ciutats Unides 
(FMCU)
Fomenta l'agermanament entre ciutats

Ciutats Unides Desenvolupament (CUD)
Realitza accions de cooperació Nord-Sud

Fòrum Europeu per a la Seguretat 
Urbana. Reuneix col·lectivitats territorials 
que apliquen programes de prevenció de la 
inseguretat ciutadana

Congrés de Poders Locals i Regionals 
d'Europa. Fòrum d'intercanvi d'experiències 
de col·lectivitats locals i regionals

Eurociutats. Vol incrementar el paper de les 
grans ciutats a la Unió Europea

Xarxa C-6 (Barcelona, Montpeller, València, 
Palma de Mallorca, Tolosa i Saragossa)
Impulsa estratègies comunes en diverses 
qüestions: turisme, transport, universitats…

Barris en crisi. Estudia els problemes dels 
barris com un factor de cohesió social a la UE

Xarxa Elaine. Intercanvia informació sobre 
les polítiques de minories ètniques

Ciutats Saludables
Desenvolupa accions de promoció de la salut

Xarxa POLIS. Estimula polítiques de 
mobilitat i medi ambient i la millora de la 
  qualitat de vida a les àrees metropolitanes

Club de les Ciutats sense 
Cotxe. Intercanvi d'idees entre 
    ciutats que pretenen reduir la 
    circulació de cotxes

Conferència Ciutats del Mediterrani. 
Promou projectes de cooperació concrets entre 
ciutats de la regió

Medcités. Agrupa 24 ciutats mediterrànies 
per tractar problemes mediambientals

Secucités. Estudia i promou temes 
relacionats amb la seguretat ciutadana

Iniciatives Med-Urbs. Petites xarxes de 
ciutats dins la Unió Europea per cooperar en 
projectes concrets

Unió de Ciutats Capitals 
Iberoamericanes (UCCI). Afavoreix 
l'intercanvi d'experiències per a la resolució de 
problemes municipals

CIDEU (Centre Iberoamericà de 
Desenvolupament Estratègic Urbà). 
Impulsa la realització i implementació de plans 
estratègics

OICI (Organització Iberoamericana de 
Cooperació Intermunicipal). Centre de 
difusió i intercanvi d'estudis i assistència sobre 
l'administració municipal

ÀMBIT EUROPEU

Metròpolis
Busca millorar la qualitat de vida 
dels habitants de les grans ciutats

Consell de la Confederació Mundial de 
Ciutats Històriques
Promou la cooperació entre ciutats històriques

Associació Internacional de Ciutats 
Educadores
Eina de diàleg i assessoria en qüestions 
d'educació

ÀMBIT MEDITERRANI

ÀMBIT LLATINOAMERICÀ

Barcelona ha tingut des

de sempre una clara

vocació internacional, que

es tradueix actualment en

una presència rellevant en

nombroses organitzacions i

xarxes mundials de ciutats, i

en el foment i suport de mesu-

res de cooperació tendents a

reduir els desequilibris econò-

mics i socials al món. El prota-

gonisme internacional de Bar-

celona es reforçarà durant

aquest mes de març, quan

l’alcalde Pasqual Maragall

sigui nomenat president del

Comitè de les Regions de la

Unió Europea.
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- No m’agraden les barbaritats que
s’han fet: l’al·luminosi, l’especulació
immobiliària, els edificis depriments..
Crec, però, que s’està en la línia de
millorar-ho.  Veig el futur de Barcelo-
na apassionant per viure’l.

-I el senyor Casamajor, com
veu ell la ciutat?

- Ell és un enamorat de la Barcelo-
na del Sempronio. De la Barcelona
de El Molino, de les cupletistes, de la
Hispano-Suiza, de Els 4 gats... Tot i
això, també és un entusiasta de la
ciutat d’avui.

Periodista, 37 anys, nascut al barri
de Sant Andreu. Germà de Rosa Maria
Sardà. Ha dirigit i presentat programes
a la ràdio i a la televisió. El seu humor
fi i la seva ironia sedueixen cada dia a
milers d’oients de tota Espanya que
escolten el seu espai radiofònic “La ven-
tana”, que presenta juntament amb el
seu inseparable senyor Casamajor. En
aquesta entrevista, Xavier Sardà es
mostra orgullós de viure a Barcelona. 

-Quins records guardes del
Sant Andreu de la teva infàn-
cia?

- Jo sóc fill de Fabra i Puig. Quan
tenia set o vuit anys vaig veure com
destrossaven el passeig, com tallaven
els plàtans de la Rambla de Sant
Andreu... En aquell moment em feia
gràcia, perquè era un nen, però ara
veig que allò va ser un autèntic
desastre.

-Però, en termes generals,
creus que el barri ha millorat
en tots aquests anys?

- Sí, sens dubte. En els darrers
quinze anys, des que hi ha ajunta-
ments democràtics, tots els barris de
Barcelona han millorat moltíssim. La
transformació que va viure la ciutat
arran dels Jocs Olímpics em va sem-
blar fantàstica.

-En general, doncs, es pot dir
que t’agrada Barcelona.

- M’encanta. Jo, per exemple, vaig
sovint a Madrid, i crec que és una
ciutat on es pot acabar vivint, sem-
pre i quan no se sigui de Barcelona.
Aquí hi ha més qualitat de vida.

-Però, hi ha alguna cosa que
no et satisfaci de la ciutat?

Xavier Sardà, considerat

com un dels millors

comunicadors d’aquest

país, no creu que es pugui

comunicar una imatge de

Barcelona a travès d’una

explicació. “La ciutat s’ha

de viure”, afirma. Fill de

Sant Andreu, fa sis anys

que viu a l’esquerra de

l’Eixample, districte que

considera el seu “preferit

per viure-hi”.

Entrevista Xavier Sardà

“Barcelona no es
pot explicar; 

s’ha de viure”
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BARCELONA
SARAJEVO

Sarajevo, districte  
Els alcaldes de Sarajevo, Tarik Kupusovic, i de Barcelona, Pasqual Maragall, al balcó de

l’Ajuntament en l’acte inaugural de les Festes de la Mercè de l’any passat.

derada d’una manera simbòlica com
el “districte XIè de Barcelona”, en
al·lusió al suport manifestat per la nos-
tra ciutat cap a la capital bosniana.

Aquest suport ha estat ininter-
romput en el temps i no s’ha aturat ni
tan sols en els moments en què la
situació de la capital bosniana era
més dramàtica. En l’actualitat, i tot i
que els acords de pau sembla que es
van obrint camí als Balcans, Barcelo-
na segueix complint els compromisos
adquirits amb la capital bosniana.

Ajut divers
En aquest sentit, des del principi

de la guerra, l’Ajuntament de Barce-
lona ha enviat combois carregats
amb aliments, medicines, roba i
material divers; ha iniciat la cam-
panya “Sarajevo depen de tu”, amb el

L
a ciutat de Barcelona ha
mostrat, des del principi del
conflicte bèl·lic que ha
afectat l’antiga Iugoslàvia,

una especial sensibilitat cap al pati-
ment de la població dels territoris en
guerra, i en especial dels ciutadans de
Sarajevo, fins el punt de ser la prime-
ra ciutat que ha respòs des del princi-
pi i d’una manera continuada al crit
d’ajut de la capital bosniana.

En concret, des que van esclatar
les hostilitats a Bòsnia, a la primave-
ra del 1992, Barcelona ha expressat
la seva solidaritat amb els habitants
de Sarajevo i ha impulsat i engegat
mesures destinades a l’enviament
d’ajut humanitari i a la reconstrucció
de la ciutat tants mesos assetjada.
Totes aquestes iniciatives han fet que
la ciutat de Sarajevo hagi estat consi-

El suport de Barcelona

a la capital bosniana

ha estat una constant

des del 1992, quan va

esclatar el conflicte
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Impuls a la col·laboració de 
companyies barcelonines en la 
reconstrucció de la xarxa de serveis 
bàsics de Sarajevo (aigua, llum, gas i 
telèfon).

Reconstrucció de la 
xarxa de serveis bàsics

Barcelona es responsabilitza de la 
reconstrucció del districte olímpic de 
Mojmilo, dins del programa europeu 
Links impulsat per la xarxa Metròpolis

Reconstrucció del 
barri olímpic de 
Sarajevo

Barcelona es 
responsabilitza d'aquesta 

iniciativa que té per 
objectiu la reconstrucció 

del teixit social i 
democràtic 
de Sarajevo

Ambaixada de la 
Democràcia Local

Des del 1992 l'Ajuntament ha enviat 
cinc combois carregats amb més de 
500 tones d'aliments, medicines, 
roba i material divers.

COL·LABORACIÓ 
BARCELONA-SARAJEVO
Des que va començar la guerra a Bòsnia, l'Ajuntament 
s'ha solidaritzat constantment amb la ciutat de Sarajevo. 
Aquestes són algunes de les iniciatives que s'han dut a 
terme durant aquest temps:

Combois d'ajut 
humanitari

Des del principi de la guerra, s'han 
engegat diverses campanyes per 
conscienciar l'opinió pública del 
drama de 
Sarajevo i 
recaptar fons.

Conscienciació 
ciutadana

Instal·lació d'una línia 
telefònica que 
permet comunicar, 
via satèl·lit, amb 
Sarajevo des de 
tot el món amb 
el prefix de 
Barcelona.

Telèfon directe 
amb Sarajevo

L'Ajuntament ha organitzat 
manifestacions, exposicions, 
concerts…, i ha signat declaracions 
en favor de Bòsnia.

Manifestacions 
pro-Sarajevo

La Universitat de Barcelona ajuda 
recuperant fons documentals i fent 
intercanvis d'estudiants.

Col·laboració 
inter-universitària

L'Ajuntament col·labora 
amb l'hospital de Sarajevo 
per la reconstrucció de 
l'edifici i la formació 
del personal.

Col·laboració 
hospitalària

Amb la col·laboració de diverses 
ONG's (Pallassos sense fronteres, 
Rialles, Música per la Pau…), s'han 
organitzat festivals 

infantils 
a Sarajevo.

La Mercè a Sarajevo

1 2 3
4 5 6

7 8 9
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SARAJEVO
depén de tu SARAJEVO

depén de tu
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Al mes de març està prevista la inauguració a Sarajevo de

l’anomenada Ambaixada de la Democràcia Local, que  té per

objectiu reconstruir i consolidar el teixit social i democràtic de la

ciutat, a base de fomentar els intercanvis d’idees i experiències

entre administracions municipals i agents socials de ciutats euro-

pees i de Sarajevo. Aquesta iniciativa, sorgida al si del Consell

d’Europa, està impulsada per Barcelona i compta amb el suport

d’altres ciutats europees com Budapest, Estrasburg, Ljubljana, Lis-

boa i Estocolm. L’Ambaixada de la Democràcia Local suposa la

materialització de la voluntat política dels diferents municipis en

una acció destinada a recuperar els valors de convivència pacífica i

de tolerància entre els diferents estils de vida presents a la capital

bosniana al llarg de la Història. Entre altres funcions, l’oficina de

Sarajevo fomentarà els procesos participatius i democràtics en tots

els àmbits de la vida ciutadana i de la gestió municipal, al temps

que assessorarà en aspectes econòmics i de docència acadèmica.

L’Ambaixada de la Democràcia Local
doble objectiu de sensibilitzar l’opi-
nió pública del drama a la capital
bosniana i de recaptar fons;  s’ha
compromès a impulsar la reconstruc-
ció del districte olímpic de Mojmilo;
ha promogut la col·laboració de les
companyies de serveis bàsics de Bar-
celona (aigua, llum, telèfon i gas)
amb les seves homòlogues de Saraje-
vo; ha fomentat la cooperació interu-
niversitària... i, en definitiva, ha fet
el possible per ajudar a què la capital
bosniana retorni a la normalitat. 

Però la col·laboració no s’ha diri-
git només vers Sarajevo. L’Ajunta-
ment de Barcelona també ha enviat
ajut humanitari a altres ciutats de
Bòsnia-Herzegovina, com Mostar, i
ha enviat expedicions d’objectors de
consciència a camps de refugiats de
Croàcia.
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El Centre de Cultura

Contemporània de Bar-

celona (CCCB), que està

situat a l’antiga Casa de la

Caritat, va ser inaugurat el

febrer del 1994. En el cen-

tre, de carácter multidisci-

plinar, s’hi cel·lebren tota

mena d’activitats culturals,

com exposicions, conferèn-

cies, cicles, cursos... 

CCCB

El recentment inaugurat

Museu d’Art Contem-

porani de Barcelona consti-

tueix la última perla arqui-

tectònica que s’ha afegit a

la ciutat. Des del passat

mes de novembre, aquest

edifici ofereix a tots els

barcelonins mostres de l’art

contemporani internacio-

nal més interessant.

MACBA

La cultura s’instal·la 

E
l Museu d’Art Contempo-
rani de Barcelona (MACBA)
i el Centre de Cultura Con-
temporània de Barcelona

(CCCB), situats a l’espai comprès
entre els carrers Valldonzella, Mon-
talegre, Ferlandina i Joaquim Costa,

al barri del Raval, han servit per can-
viar la fesomia d’aquesta zona de la
ciutat. A aquests  equipaments cultu-
rals s’hi sumaran properament dues
edificacions singulars més, que
actualment es troben en fase de pro-
jecte o de construcció: la facultat de

Ciències de la Comunicació de la
Universitat Ramon Llull, i la facultat
de Geografia i Història de la Univer-
sitat de Barcelona. Tot plegat està
servint per revitalitzar, tant arqui-
tectònica com cultural i socialment,
aquest barri de Ciutat Vella.

1

3
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La futura facultat de

Geografia i Història de

la Universitat de Barcelona

-actualment en fase de pro-

jecte-, ocuparà una superfí-

cie de més de 13.000

metres quadrats. Aquest

centre serà ocupat a diari

per uns 4.000 estudiants. 

Facultat d’Història

El curs vinent, els estu-

diants de la facultat de

Ciències de la Comunicació

de la Universitat Ramon

Llull ocuparan el nou edifici

que s’està construint al cos-

tat del Teatre de la Casa de

la Caritat, actual seu de la

facultat.

Univ. Ramon Llull
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La ciutat, protagonista
BARCELONA, 
A INTERNET

L’ESCOLA D’ALTS ESTUDIS JUDICIALS
S’INSTAL·LA A COLLSEROLA

EL MILLOR
ROMÀNIC

•
INFORMACIÓ SOBRE

BARCELONA A INTERNET 
Autopista de la informació
Adreça: http://www.bcn.es

•

Des del passat mes de
juny, l’Ajuntament de
Barcelona disposa d’un
Web a la xarxa Internet
que ofereix informació de
tot tipus sobre la ciutat:
històrica, cultural, econò-
mica, comercial... En
aquest servei es pot trobar
tant l’horari de museus,
biblioteques o teatres, com
idees per itineraris turístics
o l’horari dels transports
públics. A la xarxa també
es poden llegir les publica-
cions municipals, com
aquesta mateixa revista.
En un futur també es
podran tramitar gestions
administratives a través
d’Internet. El 8 de febrer,
Barcelona va participar en
l’Exposició Universal vir-
tual d’Internet.

•
ESCOLA D’ALTS ESTUDIS JUDICIALS

Finca L’Esperança
Ctra. de Vallvidrera, s/n 

Barcelona
•

A partir del proper curs escolar, els nous jutges que acce-
deixin a la carrera d’arreu de l’Estat Espanyol hauran de pas-
sar un periode de formació d’uns dos anys a Barcelona.
Aquesta ciutat va ser escollida, a finals de l’any passat, com a
seu de la futura Escola d’Alts Estudis Judicials del Consell
General del Poder Judicial, seguint el projecte que va presen-
tar en el seu dia el Departament de Justícia de la Generalitat
de Catalunya.

La futura escola, que ha de començar a funcionar durant
el darrer trimestre d’aquest any, ocuparà el recinte de la finca
coneguda com L’Esperança, composta per tres edificis en una
superfície de vuit hectàrees situada a la serra de Collserola,
entre el Temple  del Tibidabo i la torre de telecomunica-
cions.

Aquesta finca, que fins ara ha acollit un centre de menors
depenent de la Generalitat de Catalunya, serà remodelada
per tal que albergui, entre altres dependències, sales d’estudi,
despatxos, biblioteca, un auditori amb capacitat per 300 per-
sones, i una residència per quaranta estudiants.

Les obres de remodelació del conjunt, que han estat pro-
jectades per l’aquitecte Josep Maria Riera Mas, han de
començar en un periode breu de temps. Segons les previ-
sions, 200 jutges seguiran cada any els cursos de formació que
impartirà l’Escola.

•
COL·LECCIÓ DEL

ROMÀNIC
Museu Nacional d’Art de

Catalunya
•

La col·lecció de pintura
mural romànica més
important del món ja es
pot visitar, des del passat
mes de desembre, a Barce-
lona. La inauguració de la
sala dedicada a aquest
conjunt al Palau Nacional
ha servit per oferir als ciu-
tadans aquesta joia de l’art
català. L’obertura d’aques-
ta sala correspon a la pri-
mera fase de la reforma del
Museu Nacional d’Art de
Catalunya (MNAC), que
tindrà continuïtat els
mesos vinents amb l’ober-
tura de les seccions dedi-
cades a l’art gòtic i del
Renaixement. El fons d’art
romànic està integrat bàsi-
cament pel conjunt de pin-
tura mural i per una mostra
de pintura sobre taula.
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millor qualitat, i això s’ha aconseguit
sense augmentar la despesa pública
en aquest capítol.

D’aquests serveis no se’n benefi-
cien només els habitants de Barcelo-
na, sino que també en gaudeixen
aquelles persones que no viuen a la
ciutat però que s’hi desplacen diària-
ment per treballar-hi.

Transparència
Els pressupostos de l’Ajuntament

estan pensats per als ciutadans i estan
oberts a la consulta popular.

Després de la seva aprovació pel
ple municipal, són presentats en
audiència pública als agents socials
de la ciutat (associacions de comer-
ciants, federacions de veïns...) i als
ciutadans en general, per tal que en
puguin fer els seus comentaris.

cosa es tradueix en una despesa
important en les partides d’habitatge,
ocupació i transports. És necessari
destacar que l’Ajuntament de Barce-
lona té unes despeses superiors a les
d’altres municipis, perquè li corres-
pon la gestió de museus, escoles i
hospitals.

Els serveis que reben els ciutadans
són cada cop més nombrosos i de

E
l pressupost de l’Ajunta-
ment de Barcelona
d’enguany contempla una
despesa important en capí-

tols com els de neteja i manteniment
dels carrers, promoció urbanística, i
seguretat. Entre altres prioritats,
també destaca la partida pressupostà-
ria destinada a despeses de benestar
social i salut. Així mateix, respecte el
pressupost de l’any 1995, cal remar-
car l’increment percentual en la par-
tida de cultura i esports. El gràfic que
es publica en aquesta pàgina preten
recollir, d’un manera il·lustrativa,
com es distribueixen les despeses en
serveis als ciutadans de l’Ajuntament
de Barcelona.

Els números municipals són un
reflex de les prioritats que s’ha mar-
cat l’actual equip de govern, la qual

Uns pressupostos 
pensats per al ciutadà

NETEJA

Recollida 
d’escombreries, 
enllumenat...

17 pessetes

URBANISME

Habitatge, 
infrastructures
i medi ambient

17 pessetes

SEGURETAT 
CIUTADANA

Guàrdia urbana i 
bombers

17 pessetes BENESTAR 
SOCIAL I SALUT

15 pessetes

EDUCACIÓ
10 pessetes

TRANSPORT 
PÚBLIC

10 pessetes

COM ES GASTA L'AJUNTAMENT 
100 PESSETES EN SERVEIS ALS CIUTADANS

PROMOCIÓ ECONÒMICA 
I OCUPACIÓ

4 pessetes

CULTURA I 
ESPORTS

10 pessetes

Els comptes municipals

reflecteixen una

despesa important en

habitatge, ocupació i

transports 
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Ciutat  Vel la1OD I S T R I C T E S

Pasqual Maragall, reelegit alcalde de Barcelona

Més centres de
salut al barri

B
arcelona va escollir el nou
Ajuntament, com la resta
de poblacions espanyoles,
en les eleccions del passat

28 de maig. Els resultats electorals
han fet que a la capital de Catalunya
l’alcalde Pasqual Maragall revalidés
el seu mandat. 

A Barcelona, la participació en les
eleccions va ser prou considerable, i
el resultat global va situar la llista del
PSC (PSC-PSOE) com la més vota-
da a la ciutat, amb més del 38% dels

vots emesos. El segon lloc va ser per
la llista de CiU, amb prop del 30%
dels vots. Aquesta coalició va guan-
yar als districtes de l’Eixample, Les
Corts, Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi,
mentre que el PSC va guanyar als
alstres sis districtes. El PSC va ser el
segon partit més votat als districtes
on va guanyar CiU, a excepció de
Sarrià-Sant Gervasi on el PP, per un
curt marge, va obtenir aquesta sego-
na plaça. 

De l’aplicació de la llei electoral

als resultats de Barcelona, n’ha que-
dat un consistori format per 16 regi-
dors de la llista del PSC, 13 del grup
de CiU, 7 del PP, 3 d’IC-Els Verds i 2
d’ERC. Com se sap, a Barcelona hi ys
que en l’anterior legislatura per ajus-
tar-se a les modificacions de pobla-
ció. 

<sdgadfgadgadg
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OFICINA ATENCIO AL CIUTADÀ DISTRICTE CIUTAT VELLA

Pl. Bonsuccés, 3
Tel. 291.61.22 - 291.61.25   
Horari: dl-dv: 8’30-18 h.
Serveis que ofereix:

- Servei d’Informació
- Registre General
- Expedició Targeta Rosa
- Padró d’habitants
- Duplicats de rebuts

CALENDARI DEL CONTRIBUENT DELS IMPOSTOS MUNICI-
PALS 1996
ÚS DE VORERES/TINENÇA DE GOSSOS: 
-No domiciliats: del 15 de febrer al 15 d’abril
-Domiciliats: del 8 al 15 d’abril
IMPOST VEHICLES DE TRACCIO MECÀNICA:
-No domiciliats: de l’1 de març al 30 d’abril
-Domiciliats: del 17 al 22 d’abril
ELEMENTS ANNEXOS A ESTABLIMENTS:
-No domiciliats: del 18 de maig al 18 de juliol
-Domiciliats: del 8 al 15 de juliol
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES (LOCALS DE NEGOCI):
-No domiciliats: del 16 de setembre al 15 de novembre
-Domiciliats: del 3 al 10 de novembre
IBI:
-No domiciliats: de l’1 de febrer a l’1 d’abril
-Domiciliats 1r. trimestre: de l’1 al 7 de febrer
-Domiciliats 2n. trimestre: de l’1 al 7 de maig
-Domiciliats 3r. trimestre: de l’1 al 7 de setembre
-Domiciliats 4r. trimestre: de l’1 al 7 de desembre
IAE:
-No domiciliats: de l’1 de juny al 31 de juliol
-Domiciliats 1r. trimestre: del 25 d’abril a l’1 de maig
-Domiciliats 2n. trimestre: del 5 al 12 de juliol
-Domiciliats 3r. trimestre: del 24 al 31 d’octubre
-Domiciliats 4r. trimestre: del 19 al 26 de desembre
ENQUESTA DE SEGURETAT CIUTADANA I TRÀNSIT

(VICTIMITZACIO)
La Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana
juntament amb l’Institut d’Estudis Metropolitans ha ini-
ciat una enquesta telefònica sobre victimització que fina-
litzarà a principis de març. 

BARCELONA informació Núm. 10 / / pàg. 15 / Gen./Feb 96Ajuntament de Barcelona

Ciutat  Vel la

Agenda

1OD I S T R I C T E S

B
Barcelona Informació

Els carrers són
per tothom

Pasqual Maragall (1941) ,
casat i pareSocial Research
(New York), i doctorat en

Econòmiques (Universitat de Bar-
celona). El 02.12.82 va ser elegit
alcalde de Barcelona, substituint
Narcís Serra. Ha guanyat les elec-
cions el 1983, el 1987, el 1991 i el
1995. Ha anunciat que no es pre-
sentarà més com a candidat a
l’alcaldia. 

Fotografia sobre biblioteques
Lloc: Palau Moja (Portaferrissa,1)
Dates: febrer
Informació: Palau Moja
Tel. 302.15.22

Exposició Col·lectiva “Gai-Lesbiana”
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona
(Regomir, 3). Dates: febrer
Informació: Centre Cívic Pati Llimona
Tel. 268.47.00 

Instal·lació d’Antoni Muntadas
Lloc: Centre d’Art Santa Mònica
(La Rambla,7)
Dates: de febrer a abril
Informació: Centre d’Art Santa Mònica
Tel. 412.22.79

Musical “Hair” de James Rado i Jeroni
Ragni
Lloc: Teatre Goya. (Joaquim Costa, 68)
Dates: fins a l’11 de febrer
Informació: Teatre Goya
Tel. 318.19.84

“Requiem” de Faure a càrrec de l’Orques-
tra Nacional de Cambra d’Andorra i el
Cor de Cambra del Palau de la Música
Catalana
Lloc: Palau de la Música
(Sant Francesc de Paula, 2)
Dates: 11 de febrer
Informació: Palau de la Música
Tel. 268.10.00

II Setmana Internacional
de Música Experimental
Lloc: Sala Metronom
(Fusina, 9)
Dates: del 19 al 23 de març
Informació: Metronom
Tel. 268.42.98

Projecció de “El Gabinete del
Dr. Caligari” de R. Wiene
(1919) amb la banda sonora a
càrrec de Carles Casas
Lloc: Centre de Cultura Contemporà-
nia de Barcelona (Montalegre, 5)
Dates: 15 i 16 de març
Horari: 22 hores

EXPOSICIONS

TEATRE

MÚSICACULTURA

TEATRE i TITELLES
INFANTS

SANTA EULÀLIA
FESTES POPULARS

Informació: CCCB
Tel. 412.07.81 

Teatre Infantil i Titelles “Rebel·lió a
la cuina” amb Teatre Buffo
Lloc: Teatre Tantarantana
(Tantarantana, 16)
Dates: 17 i 18 de febrer
Horaris: ds: 18/dg: 12 hores
Informació: Teatre Tantarantana
Tel. 319.41.58

Titelles “El peix d’or” amb Binixiflat
Lloc: Teatre Tantaranta
(Tantarantana, 16)
Dates: del 24 de febrer al 10 de març
Horaris: ds: 18/dg/ft: 12 h.
Informació: Teatre Tantarantana
Tel. 319.41.58

Festes de Santa Eulàlia 
Lloc: Pl. Reial i Pl. Nova
Dates: de l’11 al 13 de febrer
Informació: Districte Ciutat Vella
Tel. 291.61.00

INFORMACIÓ 
D’ INTERÈS

FOTO 25



Servei de tràmits per telèfon
Telèfon gratuït mitjançant el qual
els ciutadans poden resoldre algu-
nes gestions i tràmits municipals
referents a padró d’habitants, 
hisenda, i urbanisme i territori.
Telèfon 900.30.10..30
Horari: dl-dv: 8-20 h.

Adreça de Barcelona:
http://www.bcn.es

El servei d’Audiotex permet obte-
nir informació durant les 24 hores,
tots els dies de l’any.

Català Castellà
Bus Turístic (Bus 100)

481 01 00 481 11 00
Fonts de Montjuïc

481 00 32 481 10 32
La nova Barcelona

481 00 33 481 10 33
Modernisme i Gaudí

481 00 34 481 10 34
Montjuïc

481 00 35 481 10 35

Notícies i actualitats
481 01 40 481 11 40

Tràmits i serveis
481 01 41 481 11 41

1
f e b r e r

31
m a r ç
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“El Visitant” d’Emmanuel Schmitt
sota la direcció de Rosa Maria
Sardà
Lloc: Teatre Poliorama
(La Rambla, 115)
Dates: entre febrer i març
Informació: Teatre Poliorama
Tel. 317.75.99

Exposició de pintura “Ramon
Casas. Retrats al carbó”
Lloc: Museu d’Art Modern
(Pg. Picasso, 19)
Dates: fins a l’11 de febrer
Horari: dm-dg/ft: 10-19 h.
Informació: Museu d’Art Modern
Tel. 319.57.28 

Exposició de pintura “Agnus Dei.
L’Art Romànic i els artistes del
segle XX”
Lloc: Museu Nacional d’Art de
Catalunya
(Mirador del Palau, 6)
Dates: fins al 10 de març
Horari: dm-dc/dv-ds: 10-19/dj: 10-
21/dg: 10-14’30 h.
Informació: Museu Nacional d’Art
de Catalunya
Tel. 423.71.99

“Fons per a una col·lecció”. Prime-
ra de les presentacions del fons del
Museu d’Art Contemporani
Lloc: Museu d’Art Contemporani
(Pl. dels Àngels, 1)
Dates: fins al 2 de juny
Informació: Museu d’Art Contem-
porani
Tel. 412.08.10

“Art i poder. L’Europa dels dicta-
dors 1930-1945”
Lloc: Centre de Cultura Contem-
porània de Barcelona
(Montalegre, 5)
Dates: del 26 de febrer al 5 de maig
Informació: CCCB 
Tel. 412.07.81

Exposició d’història “Barcelona en
temps dels Àustries”, la vida a la
ciutat en el Renaixament i el
Barroc 1492 1714
Lloc: Museu d’Història de la Ciutat

EXPOSICIONS

CULTURA

B
Barcelona Informació

EE dd ii tt aa: Ajuntament de Barcelona. EE dd ii cc ii óó   ii
ccoooo rrdd ii nnaacc ii óó: Dep. de Premsa. DD ii ss ss eennyy   ii
mm aa qq uu ee tt aa cc ii óó: Gerardo Medina (ACE Dis-
seny). FF oo tt oo gg rr aa ff ii aa: Imatge Municipal, A.
Lajustícia, R. Escudé, L. Clúa. II ll ·· ll uu ss tt rr aacc ii óó
aaggeennddee ss: J. Ezcurra. GGrraa ff ii ssmmee ::   E. Utrilla.
RR ee dd aa cc cc ii óó   dd ii ss tt rr ii cc tt ee ss: L. Calvo, J. A. Fri-
gola, E. López, M. Martínez, I. Pagès, R.
Moya, R. Pueyo, M. Riera.  AA gg ee nn dd ee ss: Bar-
celona Informació. FF oo tt oo mm ee cc àà nn ii cc aa   ii
ii mm pp rr ee ss ss ii óó: Impremta Municipal. AA gg rr aa ïï--
mm ee nn tt ss: Arxiu Històric. DD ii pp òò ss ii tt   LL ee gg aa ll:
29175-94.

(Pl. del Rei, 11)
Dates: fins al 31 de maig
Informació: Museu d’Història de la
Ciutat
Tel. 315.11.11

BARCELONA
i n f o r m a c i ó

“Giovanna d’Arco” de Verdi
amb June Ardenson, Giorgio
Merighi i Carlos Álvarez i
l’Orquestra Simfònica i el Cor del
Gran Teatre del Liceu
Lloc: Palau de la Música
(Sant Francesc de Paula, 2)
Dates: 19, 22 i 25 de febrer
Informació: Gran Teatre del Liceu
Tel. 412.35.32

Concert Extraordinari Centenari
Robert Gerhard amb
els Solistes de l’OBC
Lloc: Saló de Cent
(Pl. Sant Jaume, 1)
Dates: 22 de febrer
Horari: 20 hores
Informació: OBC
Tel. 317.10.96

Woody Allen & His New Orleans
Jazz Band
Lloc: Palau de la Música
(Sant Francesc de Paula, 2)
Dates: 26 de febrer
Informació: Palau de la Música
Tel. 268.10.00

Concert de Lenny Kravitz
Lloc: Palau d’Esports
(Lleida, 40)
Dates: 31 de març
Horari: 22 hores
Informació: Palau d’Esports
Tel. 423.15.41

MÚSICA

DIVERSOS

FIRES

FESTES POPULARS

CARNAVAL

VISITAR BARCELONA

INST. MPAL. DISMINUÏTS

INFANTS

INTERNET

AUDIOTEX

INFORMACIÓ
D’INTERÈS

ENTRETENIMENTS

CONGRESSOS

CINEMA

TEATRE

“El Pare” d’August Strindberg sota
la direcció de Pere Planella
Lloc: Teatre Lliure
(Montseny, 47)
Dates: fins al 17
de març
I n f o r m a c i ó :
Teatre Lliure
Tel. 218.92.51

“Maror” de Rodolf
Sirera sota la direcció de
Joan Lluís Bozzo
Lloc: Teatre Romea
(Hospital, 51)
Dates: fins a finals de març
Informació: Teatre Romea
Tel. 317.52.78

Agenda de la ciutat

“L’Alternativa’96” III Mostra Int-
nal. de Cinema Alternatiu
Lloc: C. de Cultura Contemporània
de Barcelona
(Montalegre, 5)
Dates: del 23 de
febrer a l’1 de març 
Informació: CCCB
Tel. 412.07.81

“Gaudí Barcelona”. Moda i com-
plements tardor-hivern 96-97

Lloc: Fira de Barcelona
(Av. Reina Maria Cristina, 1)
Dates: del 10 al 12 de febrer
Informació: Fira de Barcelona
Tel. 233.20.00

14a. Setmana del Llibre en Català
Lloc: Drassanes Reials
(Av. Drassanes, s/n)
Dates: del 22 de
febrer al 3 de
març
Informació: Cambra del Llibre
Tel. 215.42.54

Fira de Brocanters
Lloc: Av. Diagonal 
(entre Francesc Macià i Beethoven)
Dates: del 7 al 17 de març
Informació: Associació Professional
de Brocanters
Tel. 317.19.96

XIX Saló Nal. de Numismàtica
Hotel Majestic
(Pg. Gràcia, 70)
Dates: 8 i 9 de març
Informació: Asso-
ciació Espanyola de
Numismàtica
Tel. 488.17.17

20è. Saló d’Antiquaris
Lloc: Fira de Barcelona
(Av. Reina Maria Cristina, 1)
Dates: del 23 al 31 de març
Informació: Gremi d’Antiquaris
Tel. 237.96.56

Congrés Mundial de Supercompu-
tació “Cup’96”
Lloc: Hotel Melià
(Av. Sarrià, 50)
Dates: de l’11 al 15 de març
Informació: Fundació Catalana per a
la Recerca
Tel. 315.23.23

“Association of Internatio-
nal Marathons & Road
Races-AIMS”
Lloc: Sala de con-
ferències de
l’INEFC

(Av. Estadi, 1)
Dates: del 18 al 20 de març
Informació: INEFC
Tel. 425.54.45

“Federació Moviments Renovació
Pedagògica”
Lloc: Palau de Congressos
(Av. Reina Maria Cristina, 2)
Dates: del 8 a l’11 de febrer
Informació: Federació Moviments
Renovació Pedagògica

Tel. 218.78.87
Espectacle “Disney sobre gel:
Aladdin”
Lloc: Palau Sant Jordi
(Pg. Olímpic, 5*7)
Dates: del 21 al 25 de febrer
Horari: dc-dj: 19’30/dv:
18/21’30/ds/dg: 12/16/19’30 hores
Informació: Palau Sant Jordi
Tel. 426.20.89

Espectacle “Power Rangers”
Lloc: Palau Sant Jordi
(Pg. Olímpic, 5*7)
Dates: 3 de març

Horari: dg:
12/16’30/19’30 hores
Arribada del Carnestol-
tes i pregó
Lloc: Mercat de la
Boqueria
Dates: 10 de febrer
Horari: 19 hores

“Carnaval al mercat”. Concursos,
disfresses, festivals infantils, buti-
farrades...
Lloc: Mercats Municipals
Dates: del 14 al 17 de febrer
Informació: Inst. Mpal de Mercats
Tel. 221.11.22 

Ball de Disfresses
Lloc: Poble Espanyol
(Av. Marquès de Comillas, s/n)
Dates: 17 de febrer
Informació: Poble Espanyol
Dates: 17 de febrer

Gran Rua de Carna-
val
Després de la Rua, gran
ball popular a la
Plaça Real
Lloc: La Rambla
Dates: 17 de febrer
Horari: 19 hores
Tel. 221.11.22

Enterrament de la Sardina
Gran sardinada, música, ball i lectu-
ra del testament
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L’Eixample1OD I S T R I C T E S

La remodelació de l’Avinguda Mistral empren la seva segona fase.
A la foto inferior, el nou aparcament construït a la zona.

La nova 
Avinguda Mistral

L
es obres corresponents a la
primera fase de l’urbanitza-
ció de l’Avinguda Mistral
han finalitzat recentment i

ja s’ha col·locat la primera pedra de
la segona i darrera fase de les obres,
que suposaran la millora definitiva
d’aquesta via urbana.  Aquesta pri-
mera fase ha consistit en la construc-
ció d’un pàrking soterrani amb capa-
citat per a 550 places i la
urbanització del tram de l’avinguda
Mistral comprès entre els carrers

Sepúlveda i Rocafort. La superfície
d’actuació total és de gairebé 11.000
metres quadrats.

Les línees mestres que inspiren
l’actuació en aquesta avinguda respo-
nen a la voluntat d’assignar a la
trama bàsica de l’Eixample el paper
fonamental de canalització del tràfic
rodat i del fluxe de vianants, alhora
que augmentar la connectivitat entre
dos sectors d’un mateix barri que,
degut al tall que suposa l’avinguda,
pateixen de manca d’unitat.

Les obres pretenen també recupe-
rar pel lleure una zona en desús, rein-
terpretant el passeig tipus “rambla” i
introduint el concepte de parc lineal,
en una línea més paisatgística, i en el
que tindran un paper fonamental les
superfícies de gespa. En aquest sentit,
es procedirà pròximament a la plan-
tació de nous arbres i espècies tipus
mimosa, robínies i pollancres, a més
de grans superfícies de gespa trepitja-
ble.

Jocs infantils
En la remodelació de l’Avinguda

Mistral s’han utilitzat paviments de
llamborda ceràmica -en la zona cen-
tral- i asfalt color vermellós en la
zona de pas de vechicles.

El mobiliari, per la seva part,
estarà composat per enllumenat mit-
jançant fanals, bancs, papereres bas-
culants, fonts. S’ha previst també la
instal·lació de grups de jocs infantils
en els llocs reservats a l’oci dels més
menuts.

La recuperació de la trama de
l’Eixample comportarà la connexió
de les diferentes xarxes bàsiques de
serveis, com l’enllumenat i el clave-
gueram, així com la terminació dels
perímetres que les composen.
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L’Eixample 1OD I S T R I C T E S

El Palau Robert
obre els jardins

El districte de l’Eixample
compta des de finals de
gener amb un nou espai

verd obert al públic. Es tracta dels
jardins del Palau Robert, que ocu-
pen una superfície de més de
3.500 metres quadrats i estan
situats entre el Passeig de Gràcia i
el carrer Còrsega, prop de la cruï-
lla amb la Diagonal. Aquests jar-
dins havien estat tancats a causa
dels treballs de condicionament i
recuperació que s’hi estaven duent
a terme. 

“Cincuenta y nueve puñetazos en el ojo”
sobre les millors imatges publicitàries de
1995
Lloc: Galeria d’Art Sala Tandem
(Enric Granados, 88)
Dates: fins al 7 de febrer
Horari: dl-dv: 9-20 h.
Informació: Sala Tandem
Tel. 415.55.54 

Exposició d’aparells de baix consum
Lloc: Assoc. d’Aplicacions de l’Electricitat
(Còrsega, 289*291)
Dates: fins al 30 de juliol
Horari: dl-dv: 10-13’30/15-18’45 hores
Informació: ADAE
Tel. 415.16.60

“El misteri de l’assassinat” amb l’Agrupa-
ció Dramàtica de l’Associació de Dones
Mestresses de Casa
Lloc: Teatre de l’Eixample
(Aragó, 140)
Dates: fins a finals de febrer
Informació: Teatre de l’Eixample
Tel. 323.35.28

Concert de Big Mama & The
Mouserockers
Lloc: Discoteca La
Boite Mas i Mas
(Av. Diagonal,
477)
Dates: 31 de gener i 1
de febrer
Horari: 24 hores
Informació: La Boite
Tel. 419.59.50

Concert del Grup de Violoncels de l’Aula
de Violoncel sota la direcció de
Manuel Iglesias
Lloc: Conservatori Supe-
rior Municipal de Música
(Bruc, 110)
Dates: 13 de març
Horari: 19’30 hores
Informació: Con-
servatori Superior
Municipal de Música

Concert de l’Orquestra Simfònica del Con-
servatori en Commemoració del Centenari
de Falla
Lloc: Conservatori Superior Municipal de
Música  

EXPOSICIONS

TEATRE

MÚSICACULTURA

PALMES i PALMONS
FIRES

BILLAR

Dates: 29 de març
Horari: 19’30 hores
Informació: Conservatori Superior Munici-
pal de Música
Tel. 458.43.02

Fira de Palmes i Palmons
Lloc: Pl. Sagrada Família
Dates: última setmana de març
Informació: Districte de l’Eixample
Tel. 291.62.00

OFICINA ATENCIO AL CIUTADÀ DISTRICTE EIXAMPLE

c/ Aragó, 311
Tel. 291.62.09  
Horari: dl-dv: 8’30-18 h.
Serveis que ofereix:

- Servei d’Informació
- Registre General
- Expedició Targeta Rosa
- Padró d’habitants
- Duplicats de rebuts

CALENDARI DEL CONTRIBUENT DELS IMPOSTOS

MUNICIPALS 1996
ÚS DE VORERES/TINENÇA DE GOSSOS: 
-No domiciliats: del 15 de febrer al 15 d’abril
-Domiciliats: del 8 al 15 d’abril
IMPOST VEHICLES DE TRACCIO MECÀNICA:
-No domiciliats: de l’1 de març al 30 d’abril
-Domiciliats: del 17 al 22 d’abril
ELEMENTS ANNEXOS A ESTABLIMENTS:
-No domiciliats: del 18 de maig al 18 de juliol
-Domiciliats: del 8 al 15 de juliol
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES (LOCALS DE NEGOCI):
-No domiciliats: del 16 de setembre al 15 de novembre
-Domiciliats: del 3 al 10 de novembre
IBI:
-No domiciliats: de l’1 de febrer a l’1 d’abril
-Domiciliats 1r. trimestre: de l’1 al 7 de febrer
-Domiciliats 2n. trimestre: de l’1 al 7 de maig
-Domiciliats 3r. trimestre: de l’1 al 7 de setembre
-Domiciliats 4r. trimestre: de l’1 al 7 de desembre
IAE:
-No domiciliats: de l’1 de juny al 31 de juliol
-Domiciliats 1r. trimestre: del 25 d’abril a l’1 de maig
-Domiciliats 2n. trimestre: del 5 al 12 de juliol
-Domiciliats 3r. trimestre: del 24 al 31 d’octubre
-Domiciliats 4r. trimestre: del 19 al 26 de desembre
ENQUESTA DE SEGURETAT CIUTADANA I TRÀNSIT

(VICTIMITZACIO)
La Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana
juntament amb l’Institut d’Estudis Metropolitans ha ini-
ciat una enquesta telefònica sobre victimització que fina-
litzarà a principis de març. 

Agenda B
Barcelona Informació INFORMACIÓ 

D’ INTERÈS

VII Open Ciutat de Barcelona de Billar a
tres bandes
Lloc: Club Billar
de Barcelona
(Gran Via
Corts Catala-
nes, 595*599)
Dates: març
I n f o r m a c i ó :
Club Billar
Barcelona
Tel. 317.36.41
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Sants-Mont ju ïc1OD I S T R I C T E S

Aspecte del nou aparcament situat a la plaça del Sortidor. 
A la foto inferior: imatge d’aquesta plaça, actualment en obres .

Nous aparcaments,
més espais públics

L
a inauguració de l’aparca-
ment que ha permés cobrir
un tram de la ronda del Mig
(entre la carretera de Sants

i l’Av. Madrid) el passat mes de
novembre,  farà possible que els veïns
d’aquest sector puguin disposar d’un
nou espai per al seu ús, que en aquest
cas serà una rambla enjardinada de
400 metres de llargada.  La culmina-
ció d’aquest procés és una mostra de
la col·laboració municipal amb l’ini-
ciativa privada -en aquest cas
l’empresa SABA-  per portar enda-
vant projectes de cara a la millora
dels barris. La urbanització i enjardi-
nament d’aquesta nova rambla serà
enllestida abans de finals d’aquest

any i farà possible guarir la ferida que
els veïns van patir, ja fa 20 anys,
quan el cinturó de Ronda els va des-
membrar el barri.

Altres projectes d’aparcaments
soterrats que a la seva superfície
comptaran amb places i/o espais
públics ben aviat són el de la plaça

del Sortidor, al Poble-sec i el de la
plaça de l’Olivereta. 

Cal destacar, a més l’aparcament
que s’està construïnt al carrer Joan
Güell -cantonada Plaça de Sants-, la
concessió de qual s’ha atorgat, per
primera vegada a Catalunya, a una
associació de comerciants: “Sants
Establiments Units”.

Plaça del Sortidor
A l’espai inferior que ocupava

l’antiga plaça Blasco de Garay
(actualment plaça del Sortidor) s’ha
fet un aparcament subterrani, amb
capacitat per 230 places, que permet
resoldre problemes d’estacionament
de vehicles en un espai força dens. A
la seva superfície està gairebé enlles-
tida la nova plaça, que comptarà
amb un espai central envoltat per
una important zona arbrada. Aquest
nou espai públic s’afegeix als darrers
que s’han estrenat al Poble-sec: el
Parc de les Tres Xemeneies, el Mira-
dor del Poble-sec i els Jardins de les
Hortes de Sant Bertran.

L’actuació urbanística a la plaça
del Sortidor comprèn , a més l’arran-
jament de tots els carrers adjacents.

Plaça de l’Olivereta
A l’espai de 5000 metres quadrats,

delimitat pels carrers Bacardí, Cana-
lejas i Carreras Candi, una vegada ja
en marxa  en procés de comercialit-
zació de les places d’un aparcament
soterrani per a 450 vehicles, són a
punt de començar les obres que faran
que els veïns disposin d’un nou espai
públic: la plaça de l’Olivereta.

El seu disseny es basa en el con-
cepte de “plaça-jardí”, i es creen dos
espais amb usos diferents: un per a les
persones més grans, amb una amplia
zona d’estada, i un altra per als
infants, amb elements de joc.
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Sants-Mont ju ïc 1OD I S T R I C T E S

Targeta de crèdit
a la “carretera”

Els comerciants de l’eix de la
carretera de Sants/Creu
Coberta han llançat una

targeta comercial que permet com-
prar a 90 dies als establiments més
importants que es poden trobar al
llarg dels gairebé tres quilòmetres
que configuren aquesta via comer-
cial de la ciutat. Aquesta acció es
junta als projectes urbanístics i
viaris que s’han dut a terme per fer
d’aquesta zona un dels eixos
comercials més importants de Bar-
celona.

Música de qualitat a les Cotxeres

Des del passat 26 de gener i
fins el proper mes de maig
s’està desenvolupant al

Centre Cívic de les Cotxeres de
Sants Barnasants’96, un cicle de
concerts de cantautors que no per-
tanyen a cap circuit comercial tradi-
cional, però amb un pes important
en la història cultural i musical.
Albert Pla, Javier Krahe, Académica
Palanca, Javier Ruibal, Ricardo
Solfa, Luís Pastor, José Antonio
Labordeta i Quico Pi de la Serra
seran els interprets que oferiran les
seves novetats musicals. 

Barnasants-96 neix amb la voluntat
de convertir-se en una programació
musical estable vinculada al barri de
Sants que , a la vegada, contribuirà a
la dinamització de les Cotxeres.
Aquest centre cívic, pioner de la
xarxa de centres cívics de la ciutat,
fa dos anys que es gestiona conjunta-
ment amb el Secretariat d’Entitats
de Sants, Hostafrancs i La Bordeta,
la qual cosa és una mostra de model
de gestió compartida entre l’admi-
nistració i la societat civil per fer
més competitiva l’oferta cap als ciu-
tadans.

Exposició d’Ariane Epars dins el cicle
“Pandemonium”
Lloc: Fundació Joan Miró
(Av. Miramar, 71)
Dates: fins al 25 de
febrer
Informació: Fundació
Joan Miró
Tel. 329.19.08

Exposició d’etnologia
“Mèxic indígena i
mestís”
Lloc: Museu Etnològic
(Pg. Santa Madrona, 22)
Dates: fins al juny
Informació: Museu Etnològic
Tel. 424.68.07

Concert de Claudio Gabis
Lloc: Sala Apolo
(Nou de la Rambla, 113)
Dates: 2 de febrer
Informació: Apolo
Tel. 442.51.83

Cafè-concert “Belle Epoque”
Lloc: Centre Cívic La
Bàscula
(Foc, 128)
Dates: 23 de març
Horari: 23 hores
Informació: Centre
Cívic La Bàscula
Tel. 296.78.81 

Jornades de Jocs de Rol i Simulació
Lloc: Centre Cívic Cotxeres de Sants
(Sants, 79*81)
Dates: del 22 al 24 de març

Informació: Centre Cívic Cotxeres de
Sants
Tel. 431.49.11

EXPOSICIONS

MÚSICA

JORNADES

CULTURA

SANT MEDIR
FESTES POPULARS

TEATRE
INFANTS

Teatre per als més
petits “Mama por”
amb el grup Alvic
Teatre
Lloc:  Fundació
Joan Miró
(Av. Miramar, 71)

Dates: fins al 29 de febrer
Informació: Fundació Joan Miró
Tel. 329.19.08

OF. ATENCIO AL CIUTADÀ DTE. SANTS-MONTJUIC. Creu
Coberta, 104. Tel. 291.63.10 - 291.63.04
Horari: dl-dv: 8’30-18 h.
OF. ATANCIO AL CIUTADÀ ZONA FRANCA. Pg. Zona
Franca, 116. Tel. 432.16.99
Horari: dl-dv: 8’30-14 h.
Serveis que ofereixen:
- Servei d’Informació - Registre General
- Expedició Targeta Rosa - Padró d’habitants
- Duplicats de rebuts - Assabentats d’obres
- Informació de guals i via pública
CALENDARI CONTRIBUENT IMPOSTOS MUNICIPALS 96
ÚS DE VORERES/TINENÇA DE GOSSOS: 
-No domiciliats: del 15 de febrer al 15 d’abril
-Domiciliats: del 8 al 15 d’abril
IMPOST VEHICLES DE TRACCIO MECÀNICA:
-No domiciliats: de l’1 de març al 30 d’abril
-Domiciliats: del 17 al 22 d’abril
ELEMENTS ANNEXOS A ESTABLIMENTS:
-No domiciliats: del 18 de maig al 18 de juliol
-Domiciliats: del 8 al 15 de juliol
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES (LOCALS DE NEGOCI):
-No domiciliats: del 16 de setembre al 15 de novembre
-Domiciliats: del 3 al 10 de novembre
IBI:
-No domiciliats: de l’1 de febrer a l’1 d’abril
-Domiciliats 1r. trimestre: de l’1 al 7 de febrer
-Domiciliats 2n. trimestre: de l’1 al 7 de maig
-Domiciliats 3r. trimestre: de l’1 al 7 de setembre
-Domiciliats 4r. trimestre: de l’1 al 7 de desembre
IAE:
-No domiciliats: de l’1 de juny al 31 de juliol
-Domiciliats 1r. trimestre: del 25 d’abril a l’1 de maig
-Domiciliats 2n. trimestre: del 5 al 12 de juliol
-Domiciliats 3r. trimestre: del 24 al 31 d’octubre
-Domiciliats 4r. trimestre: del 19 al 26 de desembre
ENQUESTA DE SEGURETAT CIUTADANA I TRÀNSIT

(VICTIMITZACIO)
La Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana
juntament amb l’Institut d’Estudis Metropolitans ha ini-
ciat una enquesta telefònica sobre victimització que fina-
litzarà a principis de març. 

Agenda B
Barcelona Informació INFORMACIÓ 

D’ INTERÈS

Festa de Sant Medir
Dates: 3 de març
Informació: Districte Sants-Montjuïc
Tel. 291.63.10

Carnestoltes a
les Cotxeres
de Sants
(Sants, 79*81)
Dates: de l’11 al
21 de febrer
Informació: Centre
Cívic Cotxeres de
Sants
Tel. 431.49.11



BARCELONA informació Núm. 10 / / pàg. 14 / Gen./Feb. 96Ajuntament de Barcelona

Les  Corts1OD I S T R I C T E S

L’ordenament de la cruïlla dels carrers Conxita Supervia i
Comandante Benítez ha permès guanyar un espai públic als veïns.

Més espais per
a vianants

H
an finalitzat les obres
corresponents a l’arran-
jament de la confluèn-
cia dels carrers Conxita

Supervia i Comandante Benítez.
Aquesta cruïlla, en la qual aparcaven
els vehicles de forma indiscriminada,
ha quedat ordenada i d’aquesta
manera s’ha guanyat un espai públic
més per als veïns. La placeta, de 665
metres quadrats, ha estat pavimenta-
da, s’hi han plantat arbres i s’hi ha
col·locat mobiliari urbà (bancs i

papereres). El cost de les obres ha
estat de 5,6 milions de pessetes, que
han anat a càrrec del Fons d’Inversió
del Districte (FID) de l’any 1995.

La configuració d’aquesta placeta i
l’ordenació del tram de la Travessera
de les Corts situat entre la plaça
Ignasi Barraquer i els jardins Joaquim
Ruyra han suposat dues de les actua-
cions més destacades en els espais
públics de les Corts, on s’ha millorat
l’espai de vianants.

També s’ha de destacar la

instal·lació de nous semàfors a la
carretera d’Esplugues i a l’avinguda
de Pedralbes / carrer Cavallers; i la
millora de l’enllumenat de diverses
zones: carrers Remei,
Diagonal/Anglesola, Mare de Déu de
Lorda, Pintor Pahissa i Riera Blanca.

A més, durant els últims mesos
s’han incorporat nous equipaments al
districte: els casals de barri de Sant
Ramon i de Pintor Pahissa.

També han continuat les actua-
cions a escoles i, en aquest sentit,
s’ha pintat l’escola pública Lavínia i
s’hi han realitzat diverses millores. A
més, continuen endavant les obres
de l’escola pública Pau Romeva, al
carrer Pisuerga.

D’altra banda, també s’han fet
reformes a la plaça Rosés; s’han
remodelat les pistes de petanca dels
Jardins de les Infantes; s’ha remode-
lat la reixa de ventilació del metro de
Riera Blanca i s’han col·locat bancs
al carrer Benavent.

Mil milions de pessetes
La nova empenta descentralitza-

dora portarà al districte un incre-
ment substancial del Fons d’Inversió.
Pels propers quatre anys està previst
invertir a Les Corts més de mil
milions de pessetes. Entre els projec-
tes a destacar durant aquest quatrien-
ni es troben la finalització de la urba-
nització del carrer Cardenal Reig, el
cobriment del poliesportiu Joan
XXIII, l’ordenació de la zona verda
del solar del carrer Emèrita Augusta,
la remodelació del casc antic de Les
Corts, la urbanització del campus
Sud, i la incorporació de nous equi-
paments socials.

Així mateix es continuarà en la
línia de millorar la senyalització
semafòrica i l’enllumenat, i d’elimi-
nar barreres arquitèctoniques.
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Les  Corts 1OD I S T R I C T E S

Sis cinemes
i un auditori

El mes de març s’inaugurarà
oficialment el complex
cinematogràfic Renoir-Les

Corts, al carrer d’Eugeni d’Ors, que
compta amb sis sales de projecció.
Hi ha un setè espai -la Sala Poliva-
lent del districte- que tindrà utili-
tat com a auditori, sala de con-
ferències, teatre... Aquest nou
equipament es troba dins un com-
plex format per una escola pública,
un gimnàs municipal, una escola
d’adults, un casal de joves i un
d’avis, i l’Arxiu Municipal.

Col·lecció Disseny Industrial 1930-1990
Lloc: Museu de les Arts Decoratives
(Av. Diagonal, 686)
Horari: dm-dg: 10-15 hores
Informació: Museu de les Arts
Decoratives
Tel. 280.50.24 

Festival de Música Clàssica
Lloc: Centre Cívic Can Deu
(Pl. Concòrdia, 13)
Dates: fins a finals d’abril
Informació: Centre Cívic Can
Deu
Tel. 410.10.07

Cicle anual de Teatre Infantil
Lloc: Centre Cívic Can Deu
(Pl. Concòrdia, 13)
Dates: primers diu-
menges de mes
Informació: Centre
Cívic Can Deu
Tel. 410.10.07

Instal·lació de “Caballitos”
Lloc: Entença sota la travessera de les Corts
Dates: fins al maig aproximadament
Horari: dl-dv: tardes/ ds/dg/ft: matí i tarda

VISITES

CULTURA

OFICINA ATENCIO AL CIUTADÀ DISTRICTE LES CORTS
Pl. Comas, 18 / Tel. 291.64.40-291.64.41
Horari: dl-dv: 8’30-18 h.
Serveis que ofereix:
- Servei d’Informació - Registre General - Expedició Targeta Rosa
- Padró d’habitants - Duplicats de rebuts

CALENDARI DEL CONTRIBUENT DELS IMPOSTOS MUNICIPALS 1996
ÚS DE VORERES/TINENÇA DE GOSSOS: 
- No domiciliats: del 15 de febrer al 15 d’abril - Domiciliats: del 8 al 15 d’abril
IMPOST VEHICLES DE TRACCIO MECÀNICA:
- No domiciliats: de l’1 de març al 30 d’abril - Domiciliats: del 17 al 22 d’abril
ELEMENTS ANNEXOS A ESTABLIMENTS:
- No domiciliats: del 18 de maig al 18 de juliol - Domiciliats: del 8 al 15 de juliol
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES (LOCALS DE NEGOCI):
- No domiciliats: del 16 de setembre al 15 de novembre -Domiciliats: del 3 al 10 de novembre
IBI:
- No domiciliats: de l’1 de febrer a l’1 d’abril
- Domiciliats 1r. trimestre: de l’1 al 7 de febrer
- Domiciliats 2n. trimestre: de l’1 al 7 de maig
- Domiciliats 3r. trimestre: de l’1 al 7 de setembre
- Domiciliats 4r. trimestre: de l’1 al 7 de desembre
IAE:
- No domiciliats: de l’1 de juny al 31 de juliol
- Domiciliats 1r. trimestre: del 25 d’abril a l’1 de maig
- Domiciliats 2n. trimestre: del 5 al 12 de juliol
- Domiciliats 3r. trimestre: del 24 al 31 d’octubre
- Domiciliats 4r. trimestre: del 19 al 26 de desembre
ENQUESTA DE SEGURETAT CIUTADANA I TRÀNSIT (VICTIMITZACIO)
La Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana juntament amb l’Institut d’Estudis Metro-
politans ha iniciat una enquesta telefònica sobre victimització que finalitzarà a principis de març. 

Agenda B
Barcelona Informació INFORMACIÓ 

D’ INTERÈS

EXPOSICIONS
INFANTS
TEATRE

Visita als Jardins del Palau de
Pedralbres
Lloc: Palau de Pedralbes
(Av. Diagonal, 686)
Horari: dl-dg: 10-18
hores
Informació: Palau de
Pedralbes
Tel. 280.19.64 

Noves ofertes culturals

La creació del casal de barri del
carrer Pintor Pahissa i el tras-
llat del casal de Sant Ramon a

un espai més ampli han fet que el
districte de Les Corts diversifiqui la
seva oferta cultural amb un ampli
ventall d’activitats, adreçades a tot
tipus de públic. 
En aquest sentit, el centre cívic Can
Déu ja ha iniciat més de vint tallers i
ha programat xerrades mensuals
sobre temes d’interès social, alhora
que celebra el cicle de Teatre Infan-
til, el cicle de jazz, diverses exposi-
cions i fins i tot realitza excursions

a diversos indrets d’interès del
districte.
D’altra banda, al casal de barri del
carrer Pintor Pahissa ja ha entrat en
funcionament la ludoteca infantil -
tres dies per setmana- i s’ha iniciat
l’Aula de Difusió Cultural adreçada
a la gent gran. A la zona oest del dis-
tricte també està previst que s’inicïi
un cile de teatre infantil.
Pel que fa al casal de la gent gran de
Les Corts i al casal de barri de Sant
Ramon, aquests equipaments socials
han organitzat diversos cursets, balls
i excursions.
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Façana de l’edifici principal de la finca, que acull la Fundació Blanquerna

La Blanquerna ja
és a la Tamarita

L
a rehabilitació de l’edifici
principal de La Tamarita,
finca situada al passeig de
Sant Gervasi, entre l’avin-

guda del doctor Andreu i el carrer
Císter, per a destinar-lo a usos
docents ha servit perquè s’hi ubiqui ,
des d’ara, la seu de la Fundació Blan-
querna.

La Tamarita és una de les finques
senyorials que es van emplaçar a la
falda de la serra de Collserola seguint
la moda anglosaxona de viure en

zones de ciutat-jardí. De fet, però,
aquesta manera d’establir-se no va
tenir gran ressò a Barcelona fins
molts anys més tard, com a forma per
a la segona residència i pel turisme.
Els jardins que envolten la finca van
ser dissenyats el 1918 pel prestigós
arquitecte i paisatgista Nicolau
Rubió i Tudurí. Aquests jardins, que
van passar a ser de propietat munici-
pal el 1993, van obrir les seves portes
al públic el passat mes de juny.

L’edifici principal de La Tamarita,

obra de l’arquitecte Melcior Viñals,
és una construcció d’estil neoclàssic
que imposa pel seu volum. Aquest
edifici consta de dues plantes nobles,
una planta superior que era destinada
al servei, un semisoterrani i dos pave-
llons que on s’hi ubicaven els serveis
de bugaderia i un gimnàs.

Si bé l’arquitectura no és remarca-
ble, l’organització interna és extre-
madament ordenada. Les dues plan-
tes nobles s’organitzen entorn a un
pati central, que il·lumina el cor de
l’habitatge principal. Dins aquest
pati hi ha l’escala principal i un siste-
ma de passadissos-balcons que donen
accés a cadascuna de les estances de
la primera planta. 

Tres tipus d’intervenció
La rehabilitació de l’edifici per

destinar-lo a usos docents i a seu de la
Fundació Blanquerna s’ha centrat en
tres tipus d’intervenció: en primer
lloc, en la consolidació estructural de
l’edifici; en segon lloc, en la redistri-
bució dels espais; i, finalment, en una
reivindicació dels valors arquitectò-
nics més remarcables.

La Fundació Blanquerna s’ha
avançat a la inauguració oficial del
nou espai i des de finals del mes de
gener ja hi imparteix cursos de for-
mació continuada.

Els jardins que

envolten la finca,

creats per Rubió i

Tudurí, van obrir les

portes al públic el

passat mes de juny
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Espectacles
infantils al Turó

El teatret del Turó Parc es va
inaugurar el passat mes de
desembre, després que fina-

litzesin les obres de remodelació
que s’hi han dut a terme, amb
l’espectacle “Nadal al Pirineu”
ofert pel grup de titelles guinyol
Didó. Ara, tots els diumenges es
continuaran fent representacions
teatrals dedicades a tots els infants.
D’aquesta manera, un vell equipa-
ment cultural de la ciutat entra
a donar un servei d’utilitat als
ciutadans.

Exposició de Fotografia “American Quilts”
dins la Primavera Fotogràfica
Lloc: Institut d’Estudis Nord-americans
(Via Augusta, 123)
Dates: Març
Informació: IEN
Tel. 209.27.11
Concert de “Ai, ai, ai”

Lloc: L’Espai de Dansa i Música
(Travessera de Gràcia, 63)
Dates: del 29 de febrer al
3 de març
Horari: dl-ds: 22/dg:
19 hores
Informació: L’Espai
de Dansa i Música
Tel. 414.31.33

Concert de Lucky Guri
Lloc: L’Espai de Dansa i Música
(Travessera de Gràcia, 63)
Dates: del 28 al 31 de març
Informació: L’Espai de Dansa i Música
Tel. 414.31.33

Immigració i Xenofòbia
Lloc: Fundació Alfons Comín
(Av. República Argentina, 261)
Dates: març
Informació: Fundació Alfons Comín
Tel: 418.54.97 

Titelles “A cau
d’orella” amb Foc
Follet
Lloc: Turó Parc
(Av. Pau Casals, 1)
Dates: 18 de febrer
Informació: Trànsit:
T e l .
310.35.16

Titelles i Teatre
“Hi havia una vega-
da” amb la Companyia
Galax
Lloc: Turó Parc
(Av. Pau Casals, 1)
Dates: 24 de març
Horari: 12 hores

EXPOSICIONS

MÚSICA

SEMINARISCULTURA

SANT MEDIR

MÀGIA

FESTES POPULARS

TITELLES
INFANTS

Informació: Trànsit
Tel. 310.35.16

Espectacle de màgia “Inimaginable” amb
Sim Salabim
Lloc: Turó Parc
(Av. Pau Casals, 1)
Dates: 4 de febrer
Horari: 12 hores
Informació: Trànsit
Tel. 310.35.16

OFICINA ATENCIO AL CIUTADÀ DISTRICTE SARRIÀ-SANT

GERVASI. Pl. Consell de la Vila, 7
Tel. 291.65.31-291.65.32 
Horari: dl-dv: 8’30-18 h.
Serveis que ofereix:
- Servei d’Informació - Registre General
- Targeta Rosa - Queixes telefòniques
- Padró d’habitants - Subvenció IBI
- Informació de guals - Duplicats de rebuts
- Duplicats de rebuts en periode de pagament
- Assabentats d’obres menors
CALENDARI CONTRIBUENT IMPOSTOS MUNICIPALS 1996
ÚS DE VORERES/TINENÇA DE GOSSOS: 
-No domiciliats: del 15 de febrer al 15 d’abril
-Domiciliats: del 8 al 15 d’abril
IMPOST VEHICLES DE TRACCIO MECÀNICA:
-No domiciliats: de l’1 de març al 30 d’abril
-Domiciliats: del 17 al 22 d’abril
ELEMENTS ANNEXOS A ESTABLIMENTS:
-No domiciliats: del 18 de maig al 18 de juliol
-Domiciliats: del 8 al 15 de juliol
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES (LOCALS DE NEGOCI):
-No domiciliats: del 16 de setembre al 15 de novembre
-Domiciliats: del 3 al 10 de novembre
IBI:
-No domiciliats: de l’1 de febrer a l’1 d’abril
-Domiciliats 1r. trimestre: de l’1 al 7 de febrer
-Domiciliats 2n. trimestre: de l’1 al 7 de maig
-Domiciliats 3r. trimestre: de l’1 al 7 de setembre
-Domiciliats 4r. trimestre: de l’1 al 7 de desembre
IAE:
-No domiciliats: de l’1 de juny al 31 de juliol
-Domiciliats 1r. trimestre: del 25 d’abril a l’1 de maig
-Domiciliats 2n. trimestre: del 5 al 12 de juliol
-Domiciliats 3r. trimestre: del 24 al 31 d’octubre
-Domiciliats 4r. trimestre: del 19 al 26 de desembre
ENQUESTA DE SEGURETAT CIUTADANA I TRÀNSIT

(VICTIMITZACIO)
La Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana
juntament amb l’Institut d’Estudis Metropolitans ha ini-
ciat una enquesta telefònica sobre victimització que fina-
litzarà a principis de març. 

Agenda B
Barcelona Informació INFORMACIÓ 

D’ INTERÈS

Festa de Sant Medir 
Dates: 3 de març
Informació: Districte Sarrià-Sant Gervasi
Tel. 291.65.00 

Recuperació de la plaça Joaquim Pena

Amb la urbanització de la
superfície sobre el pàrquing
de concessió municipal de

la plaça Joaquim Pena, duta a terme
a finals de l’any passat, van quedar
pràcticament finalitzades les obres
en aquest espai públic. D’aquesta
manera es recupera un espai d’oci
perquè tots els veïns de la zona en
puguin gaudir.

La superfície de la plaça està com-
posta per un paviment de lloses de
formigó, en el que s’han plantat
arbres de dos tipus i s’han instal·lat
bancs individuals, formant petits

llocs de reunió i trobada. La plaça
també està dotada d’una font.

S’ha reservat una zona on poder
celebrar els actes veïnals, i s’hi han
deixat uns ancoratges i una presa de
corrent elèctrica per disposar els
accessoris de les festes anuals.
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L’illa compresa entre els carrers Còrsega, Sicília, Indústria i Nàpols havia
allotjat antigament la fàbrica Kromschroeder

Recuperant les
illes interiors

A
finals de gener van
començar les obres de
remodelació de l’espai
interior de l’illa com-

presa entre els carrers Còrsega, Sicí-
lia, Indústria i Nàpols, on antiga-
ment hi havia la fàbrica
Kromschroeder.

Continuant amb la línia engegada
a la passada legislatura, i aprofitant la
classificació urbanística de la zona
com a espai verd, ara es reordenarà
aquesta superfície, que se situa al

damunt d’un nou aparcament subte-
rrani amb capacitat per 411 places,
que entrarà en funcionament en un
futur immediat. Aquest projecte glo-
bal contribuirà, per una banda, a
reduir el dèficit de places d’aparca-
ment que hi ha al districte i, per una
altra, a poder aprofitar la superfície
exterior per a ús públic, i recuperar,
així, un espai verd a la ciutat.

Aquest projecte d’urbanització
d’illa, que afecta a 3.250 metres qua-
drats de superfície i que té assignat

un pressupost de prop de vuitanta
milions de pessetes, presenta dos
zones diferenciades.

La primera, pavimentada, té
l’objectiu de facilitar la mobilitat
dels vianants i d’obrir l’espai cap al
carrer Sicília. La segona zona, que
correspon a una superfície tova, està
formada per una àrea central, de
forma triangular, on s’instal·laran
jocs infantils.

Fanals i columnes de llum
Cal remarcar que es col·locarà

suficient gruix de terres per poder
plantar arbres en els escocells que hi
haurà dins de la superfície pavimen-
tada, que serà de peces de formigó
prefabricat, de color vermellós, amb
encintats i vorades de granit gris.
Com a mobiliari urbà no hi faltaran
bancs tipus Marina ni papereres bas-
culants. L’espai s’il·luminarà amb
fanals de 14 metres d’alçada i colum-
nes de 4 metres amb projector.

Com a complement de la urbanit-
zació de l’espai pròpiament dit, s’ha
fet una previsió d’arranjament de
dues parets mitgeres que donen a la
plaça i que estan en molt mal estat.

La recuperació d’un nou espai
d’esbarjo farà que els veïns aprofitin
millor un espai que servirà com a
aparcament i com a lloc per l’oci.

El projecte obeeix a la

voluntat de convertir

les superfícies damunt

dels aparcaments

subterranis en zones

verdes
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El Tradicionàrius,
en marxa

La novena edició del cicle de
música tradicional i popular
Tradicionàrius, que va

començar el 12 de gener,  acollirà,
cada dijous i divendres fins el 29
de març, diverses actuacions al
Centre Artesà Tradicionàrius
(CAT). Aquest cicle de música va
ser una iniciativa engegada pel cen-
tre cívic de Gràcia per tal que un
grup de joves de música folk poten-
ciessin la música popular. L’èxit del
projecte va fer que el districte cedís,
el 1993, la gestió del CAT.

“Història de Sant Medir durant els últims
40 anys
Lloc: Arxiu Municipal, (Camèlies, 36-38)
Dates: 6 de març
Ponent: Francesc Blanch, vicepresident de la
Federació de Colles

“La porta XXVI. Propostes Coreogràfi-
ques” amb obres de Carme Vadell i Fran-
cesc Lloberas
Lloc: Sala Beckett
(Alegre de Dalt, 55)
Dates: del 8 al 10 de febrer
Horari: 21’30 hores
Informació: Sala Beckett
Tel. 284.53.12

9è. cicle Tradicionàrius
Lloc: Centre Artesà Tradicionàrius (CAT)
(Travessia de Sant Antoni, 6-8)
Dates: Fins el 29 de març
Concerts diversos.
Acte de cloenda el 29 de març, a les 22

hores, a la plaça Rius i Taulet.
Informació: CAT
Tel. 218.44.85

Cicle de Música Clàssica
Lloc: Orfeó Gracienc
(Astúries, 83)
Dates: entre febrer i març
Informació: Joventuts Musi-
cals de Barcelona
Tel. 215.36.57 

CONFERÈNCIES

DANSA

MÚSICA

CULTURA

SANT MEDIR

CARNAVAL

FESTES POPULARS

RECORREGUT
VISITES

TEATRE i TITELLES

Teatre Infantil “El llibre de la
selva” a càrrec de la Companyia
Va de Bòlit sota la direcció
d’Ángels Gonyalons
Lloc: Jove Teatre Regina
(Séneca, 22)
Dates: del 3 al 25 de febrer
Horari: ds/dg: 18 hores
Informació: Jove Teatre Regina
Tel. 218.15.12

“Mamidaddy”, a càrrec de la companyia
Taral Lirot.
Lloc: Lluïssos de Gràcia (Pl. del Nord)
10, 16, 17, 23 i 24 de febrer (adults) a les 22
h. i 18 i 25 (infants) a les 12 h.
Tel.: 218 33 72

Itinerari “L’altre casc antic de Gràcia”
Recorregut: Torrent de l’Olla, Verdi, Bailén,
Llibertat, Montseny, Pl. del Sol, Pl. de la
Revolució, Pl. de la Virreina, Mercat de
l’Abaceria, Cooperativa dels Teixidors...
Dates: 10 de febrer, a les 10 hores
Informació: Districte de Gràcia
Tel. 291.66.00 

OFICINA ATENCIO AL CIUTADÀ DISTRICTE GRÀCIA

Pl. Rius i Taulet, 2
Tel. 291.66.10-291.66.11
Horari: dl-dv: 8’30-18 h.
Serveis que ofereix:

- Servei d’Informació
- Registre General
- Expedició Targeta Rosa
- Padró d’habitants
- Duplicats de rebuts

CALENDARI DEL CONTRIBUENT DELS IMPOSTOS MUNICI-
PALS 1996
ÚS DE VORERES/TINENÇA DE GOSSOS: 
-No domiciliats: del 15 de febrer al 15 d’abril
-Domiciliats: del 8 al 15 d’abril
IMPOST VEHICLES DE TRACCIO MECÀNICA:
-No domiciliats: de l’1 de març al 30 d’abril
-Domiciliats: del 17 al 22 d’abril
ELEMENTS ANNEXOS A ESTABLIMENTS:
-No domiciliats: del 18 de maig al 18 de juliol
-Domiciliats: del 8 al 15 de juliol
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES (LOCALS DE NEGOCI):
-No domiciliats: del 16 de setembre al 15 de novembre
-Domiciliats: del 3 al 10 de novembre
IBI:
-No domiciliats: de l’1 de febrer a l’1 d’abril
-Domiciliats 1r. trimestre: de l’1 al 7 de febrer
-Domiciliats 2n. trimestre: de l’1 al 7 de maig
-Domiciliats 3r. trimestre: de l’1 al 7 de setembre
-Domiciliats 4r. trimestre: de l’1 al 7 de desembre
IAE:
-No domiciliats: de l’1 de juny al 31 de juliol
-Domiciliats 1r. trimestre: del 25 d’abril a l’1 de maig
-Domiciliats 2n. trimestre: del 5 al 12 de juliol
-Domiciliats 3r. trimestre: del 24 al 31 d’octubre
-Domiciliats 4r. trimestre: del 19 al 26 de desembre
ENQUESTA DE SEGURETAT CIUTADANA I TRÀNSIT

(VICTIMITZACIO)
La Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana
juntament amb l’Institut d’Estudis Metropolitans ha ini-
ciat una enquesta telefònica sobre victimització que fina-
litzarà a principis de març. 

Agenda B
Barcelona Informació INFORMACIÓ 

D’ INTERÈS

Festa de Sant Medir
Dates: 4 de març
Horari: 8-22 hores
Informació: Districte de Gràcia
Tel. 291.66.00

Carnestoltes al Districte de Grà-
cia
Lloc: Diferents carrers , places i
equipaments de Gràcia
Dates: del 11 al 18 de març
Informació: Districte de Gràcia

Tot a punt per celebrar Sant Medir

Tot és ja a punt per celebrar la
163a. edició de la tradicio-
nal festa de Sant Medir, for-

tament arrelada al districte. El pro-
per dilluns 4 de març, 12 tones de
caramels cauran a les mans de grans i
petits durant tota la diada. Com és
tradicional, a les vuit del matí es
concentraran les colles amb els seus
romeus, cavallistes i carruatges,
davant de les seves seus socials. Un
total de 29 colles començaran la rua
pels carrers de Gràcia fins a reunir-se
a la plaça Rius i Taulet, on seran salu-
dats per les autoritats del districte.
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Aspecte de les obres de construcció de l nou equipament cultural

Nova biblioteca
per al districte

H
orta-Guinardó comp-
tarà, en el termini d’un
any i mig, amb una
nova biblioteca de

més de 2.300 metres quadrats de
superfície.

L’edifici de nova planta, dissenyat
per l’arquitecte Màrius Quintana,
tindrà l’entrada principal per la plaça
de la Font Castellana i estarà a tocar
dels jardins de la Pau i el parc de les
Aigües, al límit entre els barris del
Baix Guinardó i Can Baró. 

Aquest nou equipament cultural
comptarà amb espais diferenciats per
a adults i per a infants. De les tres
plantes a construir, dues estaran dedi-
cades als adults amb dos-cents tren-
ta-un punts de lectura i l’altra serà
per als nens i nenes, que tindran a la
seva disposició un total de vuitanta-
cinc punt de lectura.

En total hi haurà 2.830 metres
lineals de prestatgeria amb una capa-
citat total per a setanta cinc mil
volums, tot i que el fons bibliografic

s’iniciarà amb una tercera part del
total i anirà augmentant, durant el
primer any, fins els cinquanta mil
volums.

Totalment informatitzada
La nova biblioteca, que donarà

servei a tots els barris del districte,
estarà totalment informatitzada i
conectada amb la xarxa de Bibliote-
ques Populars de la Diputació de Bar-
celona, de manera que es podrà obte-
nir informació sobre qualsevol llibre
que estigui en qualsevol de les biblio-
teques que estan integrades en la
xarxa.

A més de llibres, aquest nou equi-
pament tindrà entre els seus fons
material en altres suports, com diaris,
revistes, videos o CD-rom. S’estima
que pot arribar a fer uns dos mil près-
tecs diaris.

El finançament de les obres
d’aquest equipament va a càrrec, a
parts iguales,  de l’Àrea de Cultura i
del Districte d’Horta-Guinardó de
l’Ajuntament de Barcelona.

Inauguració per Sant Jordi’97
És previst que les obres quedin

enllestides durant el proper mes de
desembre. Aleshores s’obrirà un perí-
ode d’entre tres o quatre mesos per a
la instal·lació del mobiliari i la infor-
matització de l’edifici. D’aquesta
manera la nova Biblioteca Central
del Districte podria ser inaugurada al
voltant de la diada de Sant Jordi de
l’any 1997.

La inversió en obra civil és d’uns
300 milions de pessetes, als quals s’ha
de sumar la inversió de mobiliari,
informàtica i dotació de llibres, que
anirà a càrrec de la Xarxa de Biblio-
teques Populars de la Diputació de
Barcelona, de qui dependrà també el
personal. 
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Jornades “Medicina i
noves tecnologies
de la comunicació i
la imatge” amb
motiu del Centenari
del Cinema
Lloc: Sala d’Actes de
l’Hospital de la Vall
d’Hebron
(Pg. Vall d’Hebron, 119)
Dates: 26 i 27 de
febrer
Informació: Hospital de la Vall
d’Hebron
Tel. 418.34.00

Jornades “Setmana
de la Dona”
Lloc: Diferents
Centres de Serveis
Personals d’Horta-
Guinardó
Dates: març
Informació: Distric-
te Horta-Guinardó
Tel. 291.67.00 

Jardins de la Masia Can Fargas
Lloc: Pg. Maragall, 383
(entrada per Av. Frederic
Rahola, 2)
Horari: dl-ds: 12 hores

Velòdrom d’Horta
(Pg. Vall d’Hebron, 205)
Les visites s’han de con-
certar al Departament
de Promoció de Barcelona Promocions
Tel. 426.20.89

Parc de les Aigües
Pl. Alfons X el Savi
Horari: febrer: 10-18 / març: 10-19 hores

Instal·lació de
“Caba l l i t o s”
Lloc: Pl. Alfons
El Savi
Horari: dl-dv: tar-
des/ds/dg/ft: matins i
tardes

JORNADES
VISITESCULTURA

“CABALLITOS”
INFANTS

OFICINA ATENCIO AL CIUTADÀ DISTRICTE HORTA-GUINARDO
Ronda Guinardó, 49
Tel. 291.67.77
Horari: dl-dv: 8’30-18 h.
Serveis que ofereix:
- Servei d’Informació - Registre General - Expedició Targeta Rosa
- Padró d’habitants - Duplicats de rebuts - Assabentats d’obres menors

CALENDARI DEL CONTRIBUENT DELS IMPOSTOS MUNICIPALS 1996
ÚS DE VORERES/TINENÇA DE GOSSOS: 
- No domiciliats: del 15 de febrer al 15 d’abril - Domiciliats: del 8 al 15 d’abril
IMPOST VEHICLES DE TRACCIO MECÀNICA:
- No domiciliats: de l’1 de març al 30 d’abril - Domiciliats: del 17 al 22 d’abril
ELEMENTS ANNEXOS A ESTABLIMENTS:
- No domiciliats: del 18 de maig al 18 de juliol - Domiciliats: del 8 al 15 de juliol
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES (LOCALS DE NEGOCI):
- No domiciliats: del 16 de setembre al 15 de novembre -Domiciliats: del 3 al 10 de novembre
IBI:
- No domiciliats: de l’1 de febrer a l’1 d’abril
- Domiciliats 1r. trimestre: de l’1 al 7 de febrer
- Domiciliats 2n. trimestre: de l’1 al 7 de maig
- Domiciliats 3r. trimestre: de l’1 al 7 de setembre
- Domiciliats 4r. trimestre: de l’1 al 7 de desembre
IAE:
- No domiciliats: de l’1 de juny al 31 de juliol
- Domiciliats 1r. trimestre: del 25 d’abril a l’1 de maig
- Domiciliats 2n. trimestre: del 5 al 12 de juliol
- Domiciliats 3r. trimestre: del 24 al 31 d’octubre
- Domiciliats 4r. trimestre: del 19 al 26 de desembre
ENQUESTA DE SEGURETAT CIUTADANA I TRÀNSIT (VICTIMITZACIO)
La Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana juntament amb l’Institut d’Estudis Metro-
politans ha iniciat una enquesta telefònica sobre victimització que finalitzarà a principis de març. 

Agenda B
Barcelona Informació INFORMACIÓ 

D’ INTERÈS

El districte es
disfressa

Els centres cívics del districte
organitzen diverses activi-
tats aquest mes de febrer per

celebrar el Carnaval. La Taxonera
du a terme un taller de construcció
de disfresses per tal que tothom
pugui fer-se la seva disfressa. A
Horta és el Grup de Dones el que
organitza un concurs de compar-
ses, el dia 19. El Guinardó, per la
seva banda, té activitats els dies 15
i 16. Finalment el Carmel celebra
l’arribada de Sa Majestat Carnes-
toltes el dia 25.

La línia 19 del bus arriba més lluny

Apartir del dilluns dia 5 de
febrer, la línia 19 de l’auto-
bús allarga el seu trajecte

per l’avinguda del Jordà i el carrer
Natzaret fins arribar al carrer
d’Arquitectura. D’aquesta manera
s’acosta més a les zones altes del barri
de Sant Genís. Aquesta és la única
solució possible a les necessitats dels
veïns d’aquest barri, ja que la orogra-
fia i la realitat urbanística de Sant
Genís fa impossible la circulació
d’autobusos per altres sectors del
barri.

Aquesta línia ja va ser perllongada

al mes de juny de 1995 fins al
començament de l’avinguda del Jordà.
Ara, doncs, són dues les línies d’auto-
bús que s’acosten una mica més a la
zona alta de Sant Genís: la 19, que
uneix el barri amb el centre de la ciutat
i la 76, que arriba fins Sant Andreu.



BARCELONA informació Núm. 10 / / pàg. 14 / Gen./Feb. 96Ajuntament de Barcelona

Nou Barr i s1OD I S T R I C T E S

La futura biblioteca s’ubicarà a l’antic Institut Mental, que actualment es
troba en fase de remodelació.

La biblioteca 
central, en marxa

E
l proper any estàr previst
que finalitzin les obres de
construcció de la Biblioteca
Central de Nou Barris, que

estarà ubicada a l’edifici de l’antic
Institut Mental de la Santa Creu,
que en els darrers anys estava en
desús i que ha hagut de ser remodelat
de soca-rel per l’ocasió. D’aquesta
manera, la biblioteca estarà adosada
a l’edifici de l’actual seu del districte,
al carrer Pi i Molist, n’umero 133.

La construcció d’aquest equipa-

ment s’emmarca en el Pla de Biblio-
teques per a la ciutat de Barcelona,
el·laborat el 1992 per la Regidoria de
Cultura de l’Ajuntament, que regula
l’existència d’una biblioteca central a
cadascun dels districtes.

Aquest gran equipament oferirà
serveis de lectura i consulta de lli-
bres, revistes i documents audiovi-
suals, a tots els veïns de Nou Barris,
així com a la resta dels ciutadans dels
districtes del voltant que encara no
disposen d’un equipament cultural

semblant.
La Biblioteca Central de Nou

Barris tindrà dues plantes amb una
superfície hàbil de 2.578 metres qua-
drats. A la planta baixa hi haurà la
zona de revistes, de música i de
vídeo, a més d’una zona infantil i
l’arxiu històric; també està previst un
altell com a zona de serveis interiors,
magatzem i despatx de classificació.
La primera planta és tota destinada a
les sales per a adults, i inclou un espai
de prop de 300 metres quadrats.

50.000 volums
El fons documental previst és de

50.000 volums, distribuïts en una
part per a adults i una altre per
infants. A més, la biblioteca dispo-
sarà d’un fons de referència de publi-
cacions periòdiques, de documents
audiovisuals i de les adquisicions
anuals, i comptarà amb documents
de tota mena: literaris, tècnics, histò-
rics, científics, etc.

En quan a les característiques tèc-
niques, actualment es valora molt la
capacitat informàtica així com les
respostes que pot donar l’ordinador.
En aquest sentit, la Biblioteca Cen-
tral de Nou Barris estarà totalment
informatitzada i connectada amb la
resta de biblioteques automatitzades
de la xarxa, on l’usuari pot fer servir
el servei de préstec interbibliotecari,
que amb els actuals serveis de trans-
port és ràpid i eficaç.  D’aquesta
manera, el fons documental es multi-
plica en referència a les existències
propies del centre.

Tots aquest avenços tècnics,
informàtics i d’infrastructura estan
encaminats a aconseguir l’objectiu
principal: que la biblioteca sigui un
instrument tant d’informació cultu-
ral com de lleure a l’abast de tots els
ciutadans.
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Exposició de Fotografia “Mis amigos
los cabezones” d’Antonio Gálvez 
Lloc: Centre Cívic Can Basté
(Pg. Fabra i Puig, 274*276)
Dates: fins al 24 de febrer
Informació: Centre Cívic Can
Basté
Tel. 420.66.51

Mostra d’art
Lloc: Placeta del Roser
Dates: últim diumenge de
cada mes de 10 a 14 hores

Sessió Clínica “El Diagnòstic” a càrrec de
Joan Badia
Lloc: C.A.P. Infanto-Juvenil de Nou Barris
(Doctor Pi i Molist, 133)
Dates: 12 de març
Informació: C.A.P. Infanto-Juvenil de Nou
Barris
Tel. 359.49.16  

IXè. Torneig d’Escacs de
Nou Barris
Dates: febrer
Informació: Ideal d’En
Clavé

EXPOSICIONS

CICLISME

CULTURA
ESCACS
ESPORTS

CARNESTOLTES
FESTES POPULARS

Tel. 354.47.05 
Crono Escalada de Ciclisme al Castell de
Torre Baró
Dates: finals de febrer
Informació: Districte Municipal Nou Barris

Tel. 291.68.00
Carnestoltes al Districte de Nou
Barris
Lloc: diferents carrers i equipa-
ments del Districte
Dates: del 15 al 21 de febrer
Informació: Coordinadora d’Entitats
de Nou Barris

OFICINA ATENCIO AL CIUTADÀ DISTRICTE NOU BARRIS
Doctor Pi i Molist, 133. / Tel. 291.68.00-291.68.60
Horari: dl-dv: 8’30-18 h.
Serveis que ofereix:
- Servei d’Informació - Registre General - Expedició Targeta Rosa
- Padró d’habitants - Duplicats de rebuts - Compulsa de documents
- Recepció de queixes - Suport de campanyes puntuals

CALENDARI DEL CONTRIBUENT DELS IMPOSTOS MUNICIPALS 1996
ÚS DE VORERES/TINENÇA DE GOSSOS: 
- No domiciliats: del 15 de febrer al 15 d’abril - Domiciliats: del 8 al 15 d’abril
IMPOST VEHICLES DE TRACCIO MECÀNICA:
- No domiciliats: de l’1 de març al 30 d’abril - Domiciliats: del 17 al 22 d’abril
ELEMENTS ANNEXOS A ESTABLIMENTS:
- No domiciliats: del 18 de maig al 18 de juliol - Domiciliats: del 8 al 15 de juliol
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES (LOCALS DE NEGOCI):
- No domiciliats: del 16 de setembre al 15 de novembre -Domiciliats: del 3 al 10 de novembre
IBI:
- No domiciliats: de l’1 de febrer a l’1 d’abril
- Domiciliats 1r. trimestre: de l’1 al 7 de febrer
- Domiciliats 2n. trimestre: de l’1 al 7 de maig
- Domiciliats 3r. trimestre: de l’1 al 7 de setembre
- Domiciliats 4r. trimestre: de l’1 al 7 de desembre
IAE:
- No domiciliats: de l’1 de juny al 31 de juliol
- Domiciliats 1r. trimestre: del 25 d’abril a l’1 de maig
- Domiciliats 2n. trimestre: del 5 al 12 de juliol
- Domiciliats 3r. trimestre: del 24 al 31 d’octubre
- Domiciliats 4r. trimestre: del 19 al 26 de desembre
ENQUESTA DE SEGURETAT CIUTADANA I TRÀNSIT (VICTIMITZACIO)
La Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana juntament amb l’Institut d’Estudis Metro-
politans ha iniciat una enquesta telefònica sobre victimització que finalitzarà a principis de març. 

Agenda B
Barcelona Informació INFORMACIÓ 

D’ INTERÈS

Objectors a
Collserola

La campanya estiuenca de
prevenció d’incendis a
Collserola compta, des de

l’any passat, amb la participació
d’objectors de consciència que rea-
litzen la prestació social a l’Ajun-
tament de Barcelona. En aquest
sentit, entre maig i setembre de
l’any passat, una cinquantena
d’objectors van estar col·laborant
al districte de Nou Barris patru-
llant per les àrees  del Parc de
Collserola situades a Roquetes,
Torre Baró i Ciutat Meridiana.

El primer patinòdrom de Barcelona

Al barri de Trinitat Nova del
districte de Nou Barris està
prevista la construcció del

que serà el primer patinódrom de
Barcelona. La qualificació -el passat
mes de desembre- del solar del trian-
gle format pels carrers d’Aiguablava,
Fanals i la Via Favència, com espai
per a la construcció d’equipaments
esportius, va ser el primer pas que
l’Ajuntament de Barcelona va donar
per fer possible el patinòdrom.

La primera fase del projecte
començarà una vegada que la Genera-
litat aprovi la qualificació dels terrenys.

En una primera fase, l’avantprojecte
preveu la construcció de la pista de
patinatge de 200 metres de corda i els
serveis mínims com vestidors, accessos,
entrada i recepció. En una segona fase
s’inclourà una pista polisportiva cen-
tral i una altra d’entrenament.
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L’escola està ubicada al carrer Josep Estivill, cantonada Felip II.

L’Estel: més que
una escola

A
quest nou curs escolar
ha entrar en fuciona-
ment l’escola L’Estel,
situada en la cantonada

del carrer Josep Estivill amb Felip II.
La inauguració d’aquest centre esco-
lar infantil i de primària, que substi-
tueix les antigues instal·lacions, ha
estat  fruit de la col·laboració entre el
Consell Municipal del Districte i FC
Metropolità de Barcelona SA.. A
través d’un conveni específic entre
aquestes dues institucions, a més,

s’ha pogut dotar als barris de La
Sagrera i Navas d’un nou i espaiós
aparcament, i el Metro ha pogut
ampliar els seus tallers i gaudir d’un
espai d’oficines.

El nou edifici de l’escola comprèn
una planta baixa i tres pisos, amb
3319 m2 de superfície construïda, i
amb una capacitat total per a 225
alumnes. A nivell de serveis, L’Estel
s´emmarca dins d´una línia moderna
més enllà d´una simple escola. En
concret, disposa de nou aules lectives

(psicomotricitat, informàtica, audio-
visual, plàstica, música...), a més de
biblioteca, cuina, menjador, vesti-
dors, gimnàs i una pista polisportiva
amb un accés independent des del
carrer per tal de poder ser utilitzada
en horari extraescolar. La instal·lació
d’un ascensor permet l’accés a tot
l’edifici als disminuïts físics.

La pista polisportiva constitueix
un nou equipament esportiu obert
als veïns. La gestió de l’espai pretén
potenciar l’activitat esportiva entre
els nens de quatre a catorze anys en
l’horari comprès entre les 17 i les 20
hores, mentre que entre les 20 i les
22 hores i els dissabtes la poden uti-
litzar grups d’amics o entitats de la
zona.

Les obres de construcció de l’esco-
la han estat realitzades per la cons-
tructora Comylsa amb la supervisió
del Departament de Construccions
Escolars de l’Institut Municipal
d’Educació, i han estat projectades
pels arquitectes Carles Bessó i Cris-
tian Cirici. De manera paral·lela a
aquesta actuació, s’han enderrocat
una finca i s’ha remodelat i eixam-
plat la vorera davant de l’escola. 

El nou equipament,

que substitueix les

antigues instal·lacions, 

respon a les necessitats

escolars, lúdiques i

esportives dels barris

de La Sagrera i Navas
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Urbanització de la superfície
de l’aparcament de Lanzarote

VIIIè. Concurs de Teatre Amateur
Lloc: Centre Cívic Sant Andreu
(Gran de Sant Andreu, 111)
Dates: març
Informació: Centre Cívic Sant Andreu
Tel. 311.99.53

Tertúlies de mares
Lloc: Casal de Barri Baró de Viver
(Pg. Santa Coloma, 110)
Dates: segons i quarts dimarts de cada mes
Informació: Casal de Barri Baró de Viver
Tel. 345.73.93

Sardanes
Lloc: Plaça Comerç
Dates: tercers diumenges de mes
Horari: 18 hores
Informació: Associació de Veïns de Sant
Andreu
Tel. 345.96.98

Fira d’Artesania “Rosa de Maig”
Lloc: Plaça Orfila
Dates: primers diumenges de mes
Informació: Districte Sant Andreu
Tel. 291.69.01

TEATRE

TERTÚLIES

CULTURA

SARDANES
BALLS POPULARS

CINEMA
INFANTS

ARTESANIA
FIRES

FUTBOL SALA
ESPORTS

SANTA EULÀLIA
FESTES POPULARS

Cinema Infantil: “Astérix en América”
Lloc: Centre Cívic Sagre-
ra
(Martí Molins, 29)
Dates: 2 de febrer a
les 17’30 hores
Informació: Centre
Cívic Sagrera
Tel. 351.17.02

Cinema Infantil: “Mi
chica”
Lloc: Centre Cívic
Sagrera
(Martí Molins, 29)
Dates: 1 de març a les 17’30 hores
Informació: Centre Cívic Sagrera

Tel. 351.17.02
Lliga Amateur de Futbol Sala
Lloc: Poliesportiu Munici-
pal Bon Pastor
(Costa Daura-
da, 12*16)
Dates: tots els
d i s s a b t e s
Informa-
c ió :
Poliesportiu Municipal Bon Pastor

Tel. 312.07.02 
IV Aniversari del
Centre Cultural
Andaluz
Lloc: Centre
Cívic del Bon
Pastor
(Pg. Enric Sanchís,
12)
Dates: març

OFICINA ATENCIO AL CIUTADÀ DISTRICTE SANT ANDREU

Pl. Orfila, 1
Tel. 291.69.01
Horari: dl-dv: 8’30-18 h.
Serveis que ofereix:

- Servei d’Informació
- Registre General
- Expedició Targeta Rosa
- Padró d’habitants
- Duplicats de rebuts

CALENDARI DEL CONTRIBUENT DELS IMPOSTOS MUNICI-
PALS 1996
ÚS DE VORERES/TINENÇA DE GOSSOS: 
-No domiciliats: del 15 de febrer al 15 d’abril
-Domiciliats: del 8 al 15 d’abril
IMPOST VEHICLES DE TRACCIO MECÀNICA:
-No domiciliats: de l’1 de març al 30 d’abril
-Domiciliats: del 17 al 22 d’abril
ELEMENTS ANNEXOS A ESTABLIMENTS:
-No domiciliats: del 18 de maig al 18 de juliol
-Domiciliats: del 8 al 15 de juliol
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES (LOCALS DE NEGOCI):
-No domiciliats: del 16 de setembre al 15 de novembre
-Domiciliats: del 3 al 10 de novembre
IBI:
-No domiciliats: de l’1 de febrer a l’1 d’abril
-Domiciliats 1r. trimestre: de l’1 al 7 de febrer
-Domiciliats 2n. trimestre: de l’1 al 7 de maig
-Domiciliats 3r. trimestre: de l’1 al 7 de setembre
-Domiciliats 4r. trimestre: de l’1 al 7 de desembre
IAE:
-No domiciliats: de l’1 de juny al 31 de juliol
-Domiciliats 1r. trimestre: del 25 d’abril a l’1 de maig
-Domiciliats 2n. trimestre: del 5 al 12 de juliol
-Domiciliats 3r. trimestre: del 24 al 31 d’octubre
-Domiciliats 4r. trimestre: del 19 al 26 de desembre
ENQUESTA DE SEGURETAT CIUTADANA I TRÀNSIT

(VICTIMITZACIO)
La Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana
juntament amb l’Institut d’Estudis Metropolitans ha ini-
ciat una enquesta telefònica sobre victimització que fina-
litzarà a principis de març. 

Agenda B
Barcelona Informació INFORMACIÓ 

D’ INTERÈS

recuperat per a la ciutat.  Paral·lelament a aquestes actua-
cions s´ha realitzat l´obertura del carrer Lanzarote amb el
carrer Residència, mitjançant  l´enderroc d´una nau indus-
trial i  la remodelació del carrer Guardiola i Feliu. Aquesta
actuació ha permès millorar substancialment l’accessibili-
tat a la zona.

La construcció d´un aparcament subterrani, amb
capacitat per a 250 places al carrer Lanzarote, can-
tonada carrer Guardiola i Feliu, ha permès recupe-

rar un espai urbanitzat en una superfície total de 4.730
metres quadrats. S´ha fet una reforma del traçat de la
calçada del carrer Lanzarote, ampliant la vorera per facili-
tar l´accés a l´entrada principal de l´escola Sant Pere
Nolasc.  La ubicació de l´aparcament al fons del solar ha
permès dedicar la major part d´aquesta zona a la construc-
ció d´unes pistes polisportives per a la pràctica de jocs i
esports, i s’hi han plantat arbres diversos (tipuanes i
pollancres) i instal·lat mobiliari urbà: bancs, fanals, jocs
infantils..., perquè els veïns puguin gaudir d´un nou espai,
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La mediació preten ajudar a solucionar problemes de mala convivència entre
veïns, com ara el cas de les pintades a les parets.

Solucionant les
disputes veïnals

S
ant Martí acull la primera
experiència-pilot de media-
ció de barri realitzada a la
ciutat de Barcelona. L’assaig

-que encara no ha finalitzat- s’està
portant a terme entre dues famílies
que arrosseguen, des de fa anys, pro-
blemes de convivència veïnal (con-
cretament un cas de molèsties per
sorolls). El resultat d’aquesta expe-
riència-pilot determinarà la futura
extensió d’aquesta iniciativa a tots
els districtes de la ciutat.

Amb aquesta experiència, es vol
provar un nou sistema de tractament
de conflictes.La mediació és un siste-
ma extrajudicial de resolució de con-
flictes, mitjançant la reconstrucció
d’un llaç social que s’ha trencat.
Casos típics susceptibles d’acollir-se a
la mediació de barri serien aquells
que es produeixen entre membres
d’una mateixa comunitat: molèsties
per sorolls o per animals domèstics,
reg de plantes, pintades a les parets...

La mediació consisteix, així, en

confrontar les parts en litigi davant
la presència d’una tercera persona,
anomenada mediador, amb l’objectiu
de restablir un diàleg trencat. Es trac-
ta de què les parts enfrontades
puguin explicar, en un espai neutral,
les seves versions del conflicte i de
què puguin analitzar les seves causes.
El paper del mediador és escoltar les
parts per tal que puguin arribar a una
solució per si soles. El mediador no és
un jutge, sinó un voluntari que ha
rebut una formació específica, i que
està obligat a ser imparcial i a guardar
secret professional.

A diferència d’un judici, en una
mediació no hi ha guanyadors ni per-
dedors, i la solució al problema no vé
imposada per una tercera persona
(que en un judici seria el jutge), sinó
per les pròpies parts en litigi.

La pràctica de la mediació pot
suposar un factor preventiu en els
barris. Aquesta acció seria un instru-
ment a l’abast de la justícia munici-
pal, des de la perspectiva de què
aquesta rau sobre el concepte de pro-
ximitat al ciutadà. Tot i això, la
mediació no està pensada per substi-
tuir la justícia tècnica. El seu objectiu
és la preservació de la pau social i la
participació de la gent en la resolució
de conflictes viscuts directament.

La mediació és un

sistema extrajudicial de

resolució de conflictes

entre veïns a través del

diàleg i l’ajuda d’una

tercera persona
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Exposició d’Arts Plàstiques de
Gabriel Orozco
Lloc: Fundació Espai Poblenou
(Ptge. Saladrigas, 5)
Dates: fins a finals de març apro-
ximadament
Informació: Fundació Espai Poblenou
Tel. 485.19.09

Exposició de pintura de Maija Tuurna
Lloc: C.C. de Can Felipa
c/ Pallars, 277
Dates: del 8 al 29 de febrer
Tel.: 266 44 41

“Concert de Carnaval” amb la Banda
Municipal sota la direcció de Josep Mut
Lloc: Teatre Casino Aliança del
Poblenou
(Rambla del Poblenou,
42)
Dates: 18 de febrer
Informació: Teatre
Casino Aliança del
Poblenou

Tel. 225.28.14
Concert de Blur
Lloc: Discoteca Zeleste
(Almogàvers, 122)
Dates: 28 de febrer
Horari: 22 hores
Informació: Discoteca Zeleste
Tel: 309.12.04

Concerts “Tardà Rock Band” 
Música en viu
Lloc: Tardà Rock Cafè, (Marina, 16-18)
Dates: els dimarts a les 22 hores
Informació: Tardà Rock Cafè
Tel. 221.39.93

Divendres de Jazz/Rock
Concerts en directe
Lloc: C.C. Can Felipa (Pallars, 277) i C. C.
Can Martí (Selva de Mar, 215)
Data: 23 de febrer

Tel.: 266 44 41 - 308 97 93
“L’Esglèsia i la societat actual”, a càrrec de
Núria Gispert
Lloc: C. C. Besòs
Rambla Prim, 87-89
Data: 29 de febrer a les 20 h.

MÚSICA

CONFERÈNCIES

CULTURA
JOCS DE ROL

CARNAVAL

FESTES POPULARS

Tel.: 266 39 36
Actuacions diverses (cercaviles, concurs de
disfresses, campionats de jocs de rol…)
Lloc: C. C. Besòs
Rambla de Prim, 87
Dates: 16, 17, 22, 23, 24 i 29 de febrer

Ampliació de
l’escola Zafra

Les obres d’ampliació de
l’escola Joan Manel Zafra,
situada al carrer de Rogent,

del barri del Clot-Camp de l’Arpa,
han arribat a la seva fi. L’actuació
ha consistit en la construcció d’un
nou edifici, connectat a l’antic,
que permet a aquest equipament
escolar comptar ara amb dotze
aules més, quatre despatxos i un
nou gimnàs. A més, amb les obres
efectuades, el pati pot ser també
utilitzat com a espai de pràctica
esportiva.

Millores a les illes del districte 

Les obres d’urbanització de l’illa
compresa entre els carrers Gui-
púscoa, Bac de Roda, Espron-

ceda i Concili de Trento continuen
endavant.

L’actuació, que té una durada pre-
vista d’uns quatre mesos, permetrà la
urbanització integral d’aquesta zona.

Els veïns del districte tindràn al
seu abast un espai públic configurat
com un jardí urbà, amb zones de
gespa, bancs i cadires de tipus romàn-
tic i arbrat divers.

Els infants podran disposar de dues
zones destinades a jocs. Per la seva

part, l’enllumenat es millorarà, així
com l’accés per a vianants mitjançant
l’ampliació de la vorera. Per últim, es
mantindrà el vial de servei de vehi-
cles des del carrer Concili de Trento.

OFICINA ATENCIO AL CIUTADÀ DISTRICTE SANT MARTI

Pl. Valentí Almirall, 1
Tel. 291.60. 00
Horari: dl-dv: 8’30-18 h.
Serveis que ofereix:

- Servei d’Informació
- Registre General
- Expedició Targeta Rosa
- Padró d’habitants
- Duplicats de rebuts

CALENDARI DEL CONTRIBUENT DELS IMPOSTOS

MUNICIPALS 1996
ÚS DE VORERES/TINENÇA DE GOSSOS: 
-No domiciliats: del 15 de febrer al 15 d’abril
-Domiciliats: del 8 al 15 d’abril
IMPOST VEHICLES DE TRACCIO MECÀNICA:
-No domiciliats: de l’1 de març al 30 d’abril
-Domiciliats: del 17 al 22 d’abril
ELEMENTS ANNEXOS A ESTABLIMENTS:
-No domiciliats: del 18 de maig al 18 de juliol
-Domiciliats: del 8 al 15 de juliol
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES (LOCALS DE NEGOCI):
-No domiciliats: del 16 de setembre al 15 de novembre
-Domiciliats: del 3 al 10 de novembre
IBI:
-No domiciliats: de l’1 de febrer a l’1 d’abril
-Domiciliats 1r. trimestre: de l’1 al 7 de febrer
-Domiciliats 2n. trimestre: de l’1 al 7 de maig
-Domiciliats 3r. trimestre: de l’1 al 7 de setembre
-Domiciliats 4r. trimestre: de l’1 al 7 de desembre
IAE:
-No domiciliats: de l’1 de juny al 31 de juliol
-Domiciliats 1r. trimestre: del 25 d’abril a l’1 de maig
-Domiciliats 2n. trimestre: del 5 al 12 de juliol
-Domiciliats 3r. trimestre: del 24 al 31 d’octubre
-Domiciliats 4r. trimestre: del 19 al 26 de desembre
ENQUESTA DE SEGURETAT CIUTADANA I TRÀNSIT

(VICTIMITZACIO)
La Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolita-
na juntament amb l’Institut d’Estudis Metropolitans ha

iniciat una enquesta telefònica sobre victimització que
finalitzarà a principis de març. 

Agenda B
Barcelona Informació INFORMACIÓ 

D’ INTERÈS

Tel.: 266 39 36
I Aniversari Mercat
del Clot
(Pl. Mercat, 26)
Dates: principis de març
Informació: Mercat de Clot

Tel. 231.86.04 
Actes diversos als barris de La Verneda,
El Besòs, Poble Nou i Clot-Camp
de l’Arpa.
Dates: del 15 al 21 de febrer.
Informació: 
C.C. Sant Martí: 308 97 93


