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Forum

Viu un dia al Fòrum.

www.barcelona2004.org
Informació 902 24 2004

Del 9 de maig al 26 de setembre del 2004,
Barcelona serà la capital mundial de la
diversitat i el diàleg entre cultures a través de
tres espais únics. Fòrum: més de 30 hectàrees
on viuràs les més diverses formes de cultura
i entreteniment. Fòrum Diàlegs: un espai de
debat i reflexió on més de 1.500 ponents
buscaran solucions als problemes del segle
XXI. I Fòrum Ciutat: tot Barcelona serà
protagonista d'exposicions, espectacles i altres
expressions artístiques.
Fòrum Barcelona 2004,
una trobada que mourà el món.
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Què tal, Barcelona? Una mirada al
Departament d'Estudis i Avaluació
Què tal la neteja? Què tal la
seguretat? Què tal els qui gover¬
nen? I com van els serveis dels
centres cívics, les festes populars
0 els equipaments esportius de la
ciutat? Els membres del Departa¬
ment d'Estudis i Avaluació es

capbussen dia a dia en lés virtuts
1 els defectes de la ciutat tal i
com els veuen els barcelonins.
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_Porta 22

Porta 22 és un projecte endegat
per l'Ajuntament de Barcelona
per facilitar l'accés a les profes¬
sions que han emergit els
darrers anys.

_El civisme, responsabilitat
de tothom
Durant la tardor passada s'han
anat creant les bases per posar en
marxa el Pla per la promoció del
civisme, Pla que ha de marcar el
ritme de les actuacions munici¬

pals en el transcurs del 2004.

36
_Fòrum Universal de les Cultures

El Fòrum 2004 és una iniciativa

pionera que, durant prop de cinc
mesos, convida ciutadans i perso¬
nalitats de tot el món a viure en

directe i participar en tota una
sèrie d'iniciatives culturals i d'oci
amb l'objectiu de tractar de
construir un món millor.

40
_Cap a una cultura participativa

L'Ajuntament de Barcelona ha
obert per primer cop les portes
perquè els ciutadans participin,
a títol individual, en el debat
dels grans temes de ciutat.

_L'E-butlletí compleix un any
Justament ara fa un any va
aparèixer el primer número de
l'E-butlletí. Va sorgir de la
demanda dels professionals dels
recursos humans, i es va incloure
com a producte al pla de Comu¬
nicació Interna de la Direcció de
Recursos Humans.

44
_EI patrimoni Historicoartístic de
Barcelona en un cd

El passat mes de desembre es
va presentar un cd que inclou
la base de dades sobre els edi¬
ficis protegits del Patrimoni
Historicoar¬
tístic de la
ciutat de
Barcelona.

Aquesta
mateixa
base de
dades es va

presentar
també en

format web.

46
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què fem
Ciutat Vella

La redacció del Pla d'Actuació del Districte de Ciutat Vella
2004-2007: un procés obert a la participació

El Pla d'Actuació és
un document que fixa
els objectius, les
metodologies, les
línies i les mesures

d'actuació, que s'han
de desenvolupar des
del Districte de Ciutat
Vella durant els qua¬
tre anys pròxims.
És un document
estratègic i de com¬
promís, i per tant,
no ha de ser fruit

d'una única voluntat, sinó
que s'ha de materialitzar
amb vocació participativa.

La redacció del Pla 2004-

2007, així doncs, es va realitzar
en un procés obert a la partici¬
pació dels ciutadans i de les enti¬
tats del districte. Amb el lema
Com vols que sigui Ciutat Vella?,
es demanaven propostes, idees
i suggeriments sobre els aspectes
que es considerés que fos priori-
tari que s'incloguessin al Pla.

Els ciutadans van poder expo¬
sar les seves propostes a través
de la pàgina web del Districte
de Ciutat Vella i de butlletes de

participació que es van distribuir
a través de tretze equipaments
municipals. Aquestes butlletes
també es van fer arribar als
domicilis per mitjà de la revista
Barcelona Informació i de publi¬

cacions de barri. Els resultats

d'aquesta iniciativa de partici¬
pació es van concretar en la
recepció de 507 comunicacions
ciutadanes, en les quals es van

exposar 873 propostes.
Paral·lelament, es va realitzar

també un procés de participació
de les entitats, els Grups polítics,
els tècnics del Districte i una
comissió d'experts. Aquest pro¬
cés es va desenvolupar amb la
realització de 26 reunions de
treball, cadascuna de les quals
va estar centrada en un àmbit
temàtic o en un territori concret
del districte de Ciutat Vella.

Després de l'aprovació inicial
del document, es va obrir un
període d'informació pública en
la qual es van continuar recollint
les aportacions dels ciutadans.
A més, es va celebrar un nou
cicle de reunions amb ciutadans
i associacions del districte.

Amb les noves propostes
i esmenes es redactà el docu¬
ment definitiu del Pla d'Actuació
del Districte de Ciutat Vella,
votat en una nova sessió del
Consell Plenari.

Silvia Gaviña
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L'Eixample

El projecte Camí Amic guanya un dels premis ACCIÓ 21

El passat mes de desembre es van
lliurar els premis Acció 21 al Saló
de Cròniques de l'Ajuntament de
Barcelona. Els atorga el Consell
Municipal de Medi Ambient per
distingir les iniciatives ciutadanes
que fomenten la sostenibilitat.
Els premis s'emmarquen dins
del pacte Compromís Ciutadà
per la Sostenibilitat i té per objec¬
tiu endegar estratègies que han
de millorar la qualitat de vida
dels ciutadans.

El projecte Una experiència
comunitària d'educació en valors:
Camí Amic, realitzat per 21 enti¬
tats del Districte de l'Eixample
i el propi Districte ha estat un
dels deu guanyadors d'aquest
premi. Una iniciativa que es va
iniciar l'any 2000 i que enguany
es podria englobar dins del Pla
per a la promoció del civisme
a Barcelona.

Aquest projecte, iniciat per
l'Escola Joan Miró, vol afavorir
un accés segur i agradable d'ana¬
da i tornada a l'escola i fer del
carrer un entorn acollidor i educa¬
tiu per als nens i nenes i, per
extensió, a totes les persones
que s'hi desplacen. A poc a poc,
aquest interès per la iniciativa
es va fer extensiu i s'hi van afegir
quatre escoles i diverses entitats
i equipaments del barri de Sant
Antoni i de l'Esquerra de l'Eixam¬
ple, amb el suport del Districte
de l'Eixample.

El mèrit ha estat posar en
relleu que l'educació és una tasca
compartida que demana la
corresponsabilització dels dife¬
rents agents socials implicats.
Per un costat, els protagonistes
del projecte, els nens i les nenes
que van a l'escola, per l'altre els
centres i el professorat, a fi d'ela¬
borar i portar a terme la proposta

educativa, i finalment
les famílies, a les quals
s'ha de potenciar la
sensibilització i la impli¬
cació en l'educació dels
fills i filles. L'Adminis¬
tració municipal, que és
qui articula les mesures
de caràcter tècnic

(regulació de semàfors,
accessibilitat, senyalit¬
zació...), les associa¬
cions i, finalment, els
establiments del barri
també són agents col·laboradors
i sensibilitzadors per la seva
vinculació al territori i perquè
poden ser un punt de referència
per a l'alumnat.

Diverses activitats i reunions
han servit per a reflexionar i pre¬
parar un projecte que no només
volia centrar-se en el traçat d'un
possible recorregut per anar a
l'escola, sinó que es pretenia,
sobretot, fomentar un ús del
carrer just i respectuós amb totes
les persones. El carrer, el barri i la
ciutat han d'esdevenir un espai
de relació, de col·laboració i d'in¬
tercanvi d'idees, un espai educatiu
i d'enriquiment personal per a
tothom, un espai agradable,
segur... En definitiva, una aula
cívica on es poden potenciar
determinats models de conducta
tant per als infants com per als
adults. Un compromís ciutadà
que promogui canvis en les con¬
ductes i en les infraestructures.

Aquest és un projecte viu que
recull contínuament propostes de
millora i que ha promogut, entre
altres actuacions, diferents estudis
per conèixer la realitat del barri:
enquestes al veïnat i als comer¬
ciants i diversos estudis tècnics.
La zona d'actuació d'aquest pro¬
jecte és la compresa pels carrers

Borrell (des de Rosselló fins al
Paral·lel) i Consell de Cent (entre
Vilamarí i Borrell). La intenció és
remodelar aquesta zona per fer-la
més saludable, més neta, més
verda i menys contaminada.
Condicionar el tram central per¬
què els vianants tinguin preferèn¬
cia sobre els vehicles, a més de
connectar les zones verdes i els
diferents equipaments del barri.

El camí amic es presenta,
doncs, com una iniciativa destina¬
da a impulsar la recuperació de
l'espai públic com a espai de rela¬
ció i convivència. La participació
dels diversos grups ha estat cabdal
per sensibilitzar la gent i tirar
endavant un projecte que, a par¬
tir de la reflexió, ha servit per
fomentar els valors ambientals i,
per als més petits, per aprendre
criteris de mobilitat urbana més
sostenibles i més solidaris amb

l'espai públic. Les activitats i les
sessions informatives continuen
i continuaran el Camí Amic.
La porta està oberta per conti¬
nuar buscant la complicitat i la
col·laboració de la gent dels
barris de l'Esquerra de l'Eixample
i Sant Antoni.

Isabel Pagès
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Gràcia

Els premis Vila de Gràcia

Un any més s'han atorgat Els
premis Vila de Gràcia 2003. El 20
de novembre es va celebrar la
cita anyal on es reconeix la tasca
positiva realitzada per algunes
persones i col·lectius molt arre¬
lats a la vida cívica, cultural i eco¬
nòmica del Districte de Gràcia.

El premis Vila de Gràcia van
sorgir en commemoració de la
Revolta de Quintes que va tenir
lloc l'any 1870 i el paper que va
jugar en aquell moment la torre
del campanar que avui presideix
la plaça Rius i Taulet. Els premis
Vila de Gràcia volen retre home¬

natge a les persones, entitats i
col·lectius que han destacat en
la seva labor.

La celebració de l'acte de
lliurament de premis va tenir un
gran ressò en el conjunt de la
Vila, com també una gran assis¬
tència de públic. La sala, plena
de gom a gom, va ser presidida
pel president del Consell, Ferran
Mascarell, i el regidor del Distric¬
te, Ricard Martínez, acompanyats
per diversos consellers. També hi

va ser present el jurat, format
per onze persones de reconegut
prestigi dels diferents barris,
el qual va escollir els guanyadors
entre les diverses propostes.
Els guardonats van ser:
• Els Tres Tombs, botiga que té
dos decennis de presència
al barri. Pel seu servei acurat,
per la seva adaptació als nous
temps i per la seva col·laboració
desinteressada en tots els esde¬
veniments culturals cívics i
comercials de la vila.

• La comunitat de propietaris de
Gran de Gràcia, 23, pel treball
realitzat en la rehabilitació de
la façana i, en especial, per la
recuperació dels esgrafiats dels
treballs de ferro.

• La Comissió de Festes del carrer
Llibertat, per l'aplicació de crite¬
ris de sosten i bilitat en una acti¬
vitat com la festa major d'un
carrer i haver-hi implicat els
veïns i veïnes en la seva acció.

• Teatre Jove Regina, per tants
anys d'oferta teatral estable,
adreçada a un públic jove i per
la promoció de l'estima cap al
teatre en el públic emergent.

• Plataforma Aturem la guerra,

per la tasca de conscienciació i
mobilització permanent contra
de la guerra de l'Iraq i en la
defensa constant dels valors de
la Pau. Per la seva capacitat de
moure entitats i col·lectius de
Gràcia i aconseguir que el dis¬
tricte sigui un dels més actius i
compromesos.

• Federació d'Associacions de
Comerciants, Industrials i Arte¬
sans per la seva labor de divul¬
gació i de recuperació de la
memòria històrica a través de
l'Àlbum de cromos La Història
d'ahir fins avui de la nostra vila.

• Vilaweb de Gràcia, per la seva

professionalitat i rigor com a
mitjà de comunicació a través
d'Internet. Per la creació d'un CD
amb totes les notícies i la infor¬
mació gracienca des de 1998.

• Premi d'honor de Gràcia col·lec¬
tiu a l'Institut Llongueres en el
50è aniversari de la mort del
seu fundador, Joan Llongueres,
per la seva aportació a l'educa¬
ció musical i de la dansa.

• Premi d'honor individual a
Teresa Draper i Molins per la
seva llarga trajectòria a Gràcia
en el camp de l'educació i el
lleure i l'activitat cultural.
També per defensar la incorpo¬
ració de la dona a llocs de res¬

ponsabilitat que ella mateixa va

portar a la pràctica com a presi¬
denta dels Lluïsos de Gràcia i
com a secretària de la revista
infantil catalana Cavall fort.

És important que l'Administració
reconegui el treball i l'esforç de les
entitats, associacions i persones
que viuen i treballen en el distric¬
te. Ells i elles li donen vida i dina¬
misme i són un punt de referència
per al conjunt dels ciutadans.

Dep. de Comunicació
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Sarrià-Sant Gervasi

L'Arxiu Municipa de Sarrià-Sant Gervasi, una mirada al passat
i al present del districte

L'Arxiu del Districte de Sarrià-
Sant Gervasi, situat al Centre
Cívic Sarrià, conserva un volumi¬
nós fons documental que arren¬
ca del primer terç del segle XVIII.
El seu contingut és format per
material molt divers: documents,
audiovisuals, fotografies, gràfics,
plànols, suport bibliogràfic,
reculls de premsa, publicacions,
etc.. Aquest fons recull bàsica¬
ment la informació municipal
generada pels quatre antics
pobles que conformen el distric¬
te: Sant Gervasi de Cassoles,
Vallvidrera, Santa Creu d'Olorda
i Sarrià.

L'Arxiu de Sarrià-Sant Gervasi
neix el 1988 com a conseqüència
de la descentralització municipal
i arran de l'aprovació del Projec¬
te d'Ordenació d'Arxius de l'A¬

juntament de Barcelona. Els ser¬
veis que proporciona des
d'aleshores permeten a totes les
persones interessades la consulta
del fons documental i de la
biblioteca auxiliar. També es faci¬
lita la informació i l'assessora¬
ment necessaris a les iniciatives

d'investigació dels usuaris i,
naturalment, l'Arxiu s'ocupa de
l'ordenació i classificació de l'ex¬
tens material de què disposa.

Justament durant el passat
any 2003, l'Arxiu del Districte de
Sarrià-Sant Gervasi va editar dos

catàlegs que contenen interes¬
sant informació sobre els antics

pobles agregats de Sarrià i Vallvi¬
drera i que abasten el període
que va del 1844 al 1922. L'elabo¬
ració d'aquests catàlegs, fruit
d'un acurat treball d'investigació
i compilació realitzat per l'equip
de l'Arxiu del Districte, ens per¬
met accedir principalment a la
informació urbanística d'aquests
antics municipis. Els milers de lli¬
cències i permisos d'obres sol·lici¬
tats durant aquests anys per pro¬
pietaris particulars, arquitectes o
enginyers ens faciliten el coneixe¬
ment del desenvolupament urba¬
nístic -edificis i informació topo¬
gràfica de tot tipus- que va tenir
lloc en aquella època als pobles
de Sarrià i de Vallvidrera.

Com a dades curioses, cal
esmentar que s'han trobat, a tra¬

vés de l'índex de propietaris, les
sol·licituds d'alguns dels perso¬
natges il·lustres que posterior¬
ment han donat nom a diversos
carrers i places del districte; així
ens trobem amb noms com el
Doctor Salvador Andreu, Manuel
Craywinckel i Fernando Puig. L'ín¬
dex que l'Arxiu ha elaborat sobre
els arquitectes que van tramitar
els corresponents permisos d'o¬
bres durant aquest període ens
acosta a professionals de prestigi
com Puig i Cadafalch, Elies
Rogent o el mateix Antoni Gaudí.

En definitiva, la documenta¬
ció que apareix en aquests
catàlegs representa molt més
que una simple enumeració de
dades urbanístiques. Són, com la
resta del fons documental que
gestiona l'Arxiu del Districte,
testimonis de primera mà que
dibuixen la història i la singulari¬
tat dels antics pobles de Sarrià-
Sant Gervasi.

Arxiu Municipal del Districte
de Sarrià-Sant Gervasi,
carrer Eduardo Conde, 22-42.
www.bcn.es/arxiu/sarria/

Teresa Gámez i Garcia
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Horta-Guinardó

Un vídeo mostra als escolars les capacitats de les persones
amb disminució

Jordi Domingo

Una de les barreres més difícils
de superar per les persones amb
disminució és la imatge de minus
validesa, que sovint s'associa a
aquest col·lectiu. El Consell de
Persones amb Disminució del
districte d'Horta-Guinardó, dins
del marc de l'Any Europeu de les
Persones amb Discapacitat,
s'ha proposat donar a conèixer
les capacitats i el potencial
de les persones que pateixen
algun tipus de disminució, ja sigui
física, psíquica, sensorial o men¬
tal. L'objectiu és aportar als joves
elements de reflexió que ajudin a
superar els prejudicis sobre les
persones amb disminució.
El reportatge es presentarà a
joves amb edats compreses entre
13 i 16 anys, perquè és una una
edat que encara no té incorpo¬
rats els estereotips més habituals
referents a les persones amb dis¬
minució. Posteriorment, i segons

l'experiència que en resulti,
es preveu mostrar-lo a altres
espais i col·lectius.

Amb aquest propòsit, el
Consell iniciarà un cicle de taules
rodones als Instituts d'Ensenya¬
ment Secundari del districte
d'Horta-Guinardó amb el suport
audiovisual d'un reportatge
realitzat expressament per les
entitats i serveis del Consell i
Televisions Locals de Districte
(Horta-Guinardó Televisió, Ràdio
Televisió de Clot-Sant Martí i
Ciutat Vella Televisió). El repor¬
tatge compta amb la participació
de persones afectades per algun
tipus de discapacitat. De les vint
entitats integrades en el Consell,
14 han participat directament
en la realització del documental.

El vídeo, de 50 minuts
de durada, serà també emès
per la xarxa de televisions locals
de Catalunya.

L'acte de presentació
del cicle va tenir lloc el
dia 3 de desembre, Dia
de les Persones amb Dismi¬

nució, a la Sala Lluís Com¬
panys de la Seu del Distric¬
te. Durant l'acte es va

projectar el material
audiovisual de suport a les
més de cent persones assis¬
tents. A l'acte, també
hi van ser presents la
regidora del Districte,
Eisa Blasco i el conseller
de Persones amb Disminu¬

ció, Toni Millet.

Sants-Montjuïc

Fent esport, buscant fórmules
per a la promoció esportiva

El programa de promoció espor¬
tiva del districte de Sants-Mont-

juïc Fent Esport fa més de deu
anys que fomenta la pràctica
esportiva entre els alumnes dels
centres de secundària. Això no li
ha fet perdre la força que l'ha
caracteritzat al llarg de la seva
història i busca fórmules noves

que s'adaptin a les demandes i
propostes dels diferents agents
implicats i que tinguin en comp¬
te la realitat canviant de la pràc¬
tica esportiva de la nostra ciutat.

El projecte s'inicia el curs
90/91 quan el Districte, conjun¬
tament amb els centres de
secundària de la Zona Franca,
decideixen organitzar unes jor¬
nades esportives entre els seus
alumnes en les quals els esports
de referència són el futbol sala,
el bàsquet i el voleibol.

El curs següent, el projecte
s'amplia a tot el Districte, s'or¬
ganitzen lligues d'aquestes
modalitats esportives entre els
centres i jornades puntuals de
natació i atletisme. Això va

representar un increment molt
important tant de participants
com de centres.

El compromís dels professors
dels centres amb el projecte va
fer que, any rere any, anés crei¬
xent de forma exponencial i
anés també plantejant-se l'or¬
ganització de noves activitats.
Va ser aleshores quan dins de la
programació del curs es van
incorporar activitats com la Tria-
tló i el 3x3 de bàsquet al carrer.

El curs 1996-1997, el projecte
s'organitza a partir d'activitats
puntuals. Així s'aprofiten les ins¬
tal·lacions municipals de què dis¬
posa el Districte, i es dóna molta
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importància a la promoció d'esports minoritaris. És
així com a partir del curs 1997-1998 la programació
d'activitats queda formada per Futbol-7, Futbol
Sala, Escacs, Tennis Taula, Triatló i Bàsquet.

Aquesta dinàmica no s'atura amb el temps.
Així, enguany s'ha plantejat una nova línia d'activi¬
tats en la qual s'intenta implicar els centres docents,
els clubs esportius i les instal·lacions esportives
municipals.

L'activitat consisteix que els professors dels cen¬
tres de secundària es posin d'acord per impartir un
crèdit d'iniciació a una modalitat esportiva dins del
seu programa curricular. En aquest cas es busquen
modalitats esportives de les quals hi hagi publicat
un crèdit d'iniciació o un programa d'iniciació adap¬
tat a les condicions d'espais i materials amb què
compten els centres. A més a més, en el cas que la
modalitat esportiva sigui molt específica, s'acorda
amb els clubs del territori d'aquesta modalitat que
assessorin o facilitin suport tècnic al professorat.

Finalment, conjuntament amb els clubs del terri¬
tori i les instal·lacions esportives municipals, s'orga¬
nitza una competició entre tots els centres partici¬
pants perquè els alumnes puguin practicar tot allò
que han après a les classes en una jornada de caire
esportiu, però també de convivència, amb els alum¬
nes dels altres centres.

La valoració d'aquesta trobada entre centres és
molt positiva, perquè permet als joves conèixer
millor en què consisteix la pràctica de la modalitat
esportiva, més enllà dels exercicis i situacions plan¬

tejades dins del mateix centre, i se li donen ele¬
ments per poder decidir si li agrada i vol continuar
la pràctica.

La presència dels clubs de promoció esportiva
en l'organització de les trobades finals facilita el
contacte amb els alumnes, de manera que es
garanteix l'accessibilitat a la continuïtat de la
pràctica esportiva als alumnes que tenen interès a
provar de manera més ferma la modalitat en el si
de les seves estructures. En els casos que és possi¬
ble, es facilita el contacte entre els clubs col·labo¬
radors i les direccions dels centres docents per
implementar activitats d'iniciació esportiva a les
instal·lacions del centre.

En aquests darrers cursos s'han incorporat qua¬
tre noves modalitats segons aquest model (atletis¬
me, voleibol, tennis i handbol), però la presència
d'instal·lacions esportives d'esports minoritaris i poc
coneguts per part dels ciutadans a la muntanya de
Montjuïc, fa preveure que aquest nombre d'activi¬
tats s'anirà ampliant amb d'altres.

Cristòfol Collado
Serveis Personals
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Mobilitat

Premis del Pacte per la Mobilitat
de Barcelona

L'empresa Mercadona, per la
posada en marxa del projecte
Distribució silenciosa de merca¬

deries a les hores vall de circula¬
ció, i la Comissió Obrera Nacio¬
nal de Catalunya (CONC) per la
publicació L'accés sostenible al
lloc de treball van ser els gua¬

nyadors de la tercera edició dels
Premis del Pacte per la Mobilitat,
que va lliurar el regidor de Segu¬
retat i Mobilitat Jordi Hereu, el
passat 9 de desembre al Saló de
Cròniques de l'Ajuntament.

El guardó a la cadena valen¬
ciana de supermercats Mercado¬
na va ser atorgat en reconeixe¬
ment a la seva distribució
silenciosa de mercaderies en

hores de baixa circulació (entre
les 7 i les 8 del matí i entre les 8 i
les 9 del vespre) i la favorable
repercussió d'aquesta en la
mobilitat de la ciutat.

Pel que fa al premi obtingut
pel sindicat, el jurat, integrat per
representants del Pacte per la
Mobilitat, va voler agrair d'a¬
questa manera la seva preocupa¬
ció pel trasllat a treballadors i
empresaris de la necessitat d'a¬
doptar models de mobilitat sos¬
tenible en els desplaçaments als
centres laborals. Fruit d'aquesta

preocupació ha estat la publica¬
ció del llibret L'accés sostenible
al lloc de treball, ple d'argu¬
ments per reflexionar sobre el
que comporta la utilització del
vehicle privat i amb un recull
molt interessant de diferents

projectes i experiències empresa¬
rials per tal de facilitar als treba¬
lladors la utilització de mitjans
de transport alternatius.

El primer Premi del Pacte per
la Mobilitat de Barcelona va

correspondre a les empreses
Cinemes Lauren i Cinemes Verdi,
per la seva decidida aposta a
favor del cinemes de barri com a

element afavoridor del model de

desplaçaments sostenibles a la
ciutat i l'any passat el guardó va
correspondre a l'Associació de
Comerciants BARNACENTRE, per
haver estat la primera zona
comercial pacificada a la nostra
ciutat, servint d'exemple per a la
progressiva extensió del model
als diferents districtes.

En el transcurs de l'acte
també es van lliurar dues pla¬
ques commemoratives en reco¬
neixement a la tasca realitzada

pels dos regidors sortints de
Mobilitat, Carme San Miguel i
Francesc Narváez.

Màrius Comorera

Les Corts

Publicacions del Districte
de les Corts

D'acord amb l'objectiu de fomen¬
tar l'estudi, el coneixement i la
difusió del patrimoni cultural de
les Corts, el Districte correspo¬
nent ha promogut molt activa¬
ment la publicació d'estudis i
recerques sobre l'àmbit local.

Així, dins la col·lecció
"Memòria de Barcelona",
col·lecció d'àmbit general de la
Ciutat que substitueix l'antiga
col·lecció "Quaderns de l'Ar-
xiu", cal esmentar les obres de
recerca publicades per l'Arxiu
de les Corts. Són el treball de
Teresa Navas sobre Can Deu,
antiga finca del districte, actual¬
ment rehabilitada i convertida
en un equipament cultural
municipal; el llibre d'Imma
Navarro Les Masies de les Corts,
que ens documenta la història
dels masos existents al nostre

districte; el

S
fis

recull de

ponències i
comunica¬
cions pre¬
sentades a

les Jorna¬
des de
Recerca
Històrica
de les

Corts, i el
treball de
Jesús Por-
tavella Els
carrers de
Barcelona:
les Corts,
que apro¬
fundeix el
coneixe¬
ment

sobre l'ori¬

gen dels
topònims i
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sobre els personatges que han
donat nom als carrers, jardins i
places del districte de les Corts,
com també il·lustra sobre la his¬
tòria de la urbanització de cada
un d'aquests indrets.

La darrera publicació del Dis¬
tricte de les Corts i l'Arxiu Muni¬

cipal de Barcelona, Un suburbi
obrer a la Barcelona d'entre-

guerres: la Colònia Castells de les
Corts, 1923-1936, ha anat a
càrrec de Josep Lluís Oyón, amb
la participació de Glòria Andrés,
Maria Rosa Bonet i Carles Calvo, i
té com a finalitat principal docu¬
mentar àmpliament el naixement
i la urbanització de la Colònia
Castells. Respon a la previsió del
Pla Especial de Protecció del
Patrimoni Arquitectònic i Catàleg
del Districte de les Corts d'elabo¬
rar una memòria històrica i cons¬
tructiva del conjunt de la Colò¬
nia. Aquest estudi reuneix la
informació que fa referència a
aquest sector de la nostra ciutat i
descriu la història de la seva pro¬
jecció: l'estructura dels carrers, la
tipologia de les cases i els mate¬
rials constructius, i també les
intenses relacions veïnals i de

parentiu que es van establir en
aquesta barriada d'origen popu¬
lar de les Corts.

Ja estan en la seva darrera fase
d'elaboració tant el llibre de
Montserrat Carbonell, Josep Mon-
tiel, Raül Aguilar i Eva Gimeno, La
Casa de Maternitat i Expòsits. Les
Corts, com el treball de Yolanda
Insa, Mercè Tatjer i Antoni Vilano¬
va sobre els 40 elements indus¬
trials més rellevants de les Corts.
Les dues publicacions d'aquesta
col·lecció "Memòria de Barcelo¬
na" quedaran enllestides al princi¬
pi de l'any 2004.

L'Arxiu també

promou la col·lec¬
ció de caire peda¬
gògic i divulgatiu
"Quaderns d'Estu¬
di. Coneguem les
Corts", que comp¬

ta amb la participació del Centre
de Recursos Pedagògics de les
Corts i amb el seguiment d'un
consell editor presidit per ia regi¬
dora del Districte. L'objectiu és
donar a conèixer el districte tant
des del punt de vista geogràfic,
com social, cultural i històric.
A més, es pretén incentivar els
professionals de l'educació del
districte perquè treballin junta¬
ment amb l'alumnat el coneixe¬
ment del medi local amb mate¬

rials i continguts relacionats amb
el seu entorn, i a la vegada apro¬
par l'Arxiu i els fons que conserva
als estudiants i als veïns i veïnes
de les Corts. Per a l'àmbit docent
cada un dels Quaderns es com¬

plementen amb uns dossiers edu¬
catius que permeten desenvolu¬
par a les escoles diferents
propostes didàctiques en suport
CD-ROM, d'acord amb.cada
etapa educativa.

La col·lecció "Quaderns d'Es¬
tudi. Coneguem les Corts" es va
materialitzar l'any 1999, amb un
quadern sobre l'Illa. Els títols
publicats des d'aleshores han
estat El nucli antic: les Corts

Velles; El nucli antic: Les Corts
Noves; La indústria a les Corts, i
molt recentment, El Monestir de
Pedralbes.

El Quadern El monestir de
Pedralbes es va presentar el 2003.
L'autora, Anna Castellano, conser¬
vadora en cap del Museu del
monestir, el coordinador de la
col·lecció, Jordi Dolcet, especialis¬
ta en didàctica de Ciències Socials,
i Jordi Ballonga, l'il·lustrador, ens
presenten aquest Quadern que fa
una aproximació al monestir de
Santa Maria de Pedralbes des del
vessant històric amb l'explicació
de la seva fundació i el paper que

hi va tenir la reina Elisenda de
Montcada; i de l'artístic, perquè es
recreen alguns dels espais del
monestir i se'n descriu la conver¬

sió en museu. I també fa referèn¬
cia a la vida d'un monestir de
clausura femení.

El proper Quadern, el número
6, està dedicat als masos de les
Corts i ha anat a càrrec d'Imma
Navarro. Aquest Quadern, que es
presentarà el 2004, tracta sobre
els aspectes arquitectònics de les
masies i aprofundeix en concep¬
tes de sociologia i d'història agrà¬
ria, com ara les formes de propie¬
tat de la terra, la condició del
pagès, les relacions familiars o el
paper de la dona. Tampoc s'obli¬
den aquells aspectes relacionats
amb la vida quotidiana, el treball
al camp o l'alimentació.

Enguany, l'Arxiu del Districte
també ha publicat, dins la col·lec¬
ció
" Conèi¬
xer Bar¬

celona",
l'estudi
del Con¬
sell Asses¬
sor de
l'Arxiu,
Les Corts,
govern local i límits antics.
El Consell Assessor ha portat a
terme aquest treball amb la
intenció de facilitar la compren¬
sió de la situació jurídica, civil i
eclesiàstica de les Corts durant
l'Antic Règim, que és hereva de
les institucions creades durant
l'Edat Mitjana, i també precisar-
ne l'abast territorial d'acord amb
la documentació de què disposa.

Totes aquestes publicacions es
poden consultar a l'Arxiu Munici¬
pal del Districte de les Corts,
carrer Dolors Masferrer, 29,
tel. 93-2916432.

Gemma Gàlvez
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Nou Barris

Una gran illa d'equipaments
substituirà les cotxeres
d'autobusos de l'avinguda Borbó

El passat mes de desembre van
deixar de funcionar les cotxeres
d'autobusos de l'avinguda
Borbó, una instal·lació que
durant gairebé cinquanta anys
ha prestat un bon servei a la ciu¬
tat però que, a causa de la seva
ubicació en ple teixit urbà, calia
traslladar a un espai més allu¬
nyat de la vida ciutadana.

L'acabament de la construcció
de les noves cotxeres d'Horta el

passat mes de desembre ha per¬
mès, finalment, el trasllat dels
autobusos a aquesta nova cotxe¬
ra i l'alliberament de l'espai que
fins ara ocupaven les cotxeres a
l'avinguda Borbó per a la
instal·lació de diversos equipa¬
ments i serveis públics.

El trasllat de les cotxeres de
l'avinguda Borbó ha estat durant
els darrers anys un dels objectius
del Districte de Nou Barris i una
de les reivindicacions dels veïns i
veïnes de la zona sud del distric¬
te, donades les molèsties que la
instal·lació causava als barris de
Torre Llobeta i Vilapicina. Malau¬
radament, aquesta mesura no ha
estat fàcil d'aplicar, ja que el tras¬
llat de les cotxeres implicava l'ha¬
bilitació d'uns edificis moderns,
amplis i apartats del teixit urbà. A
més, l'increment constant de la
flota d'autobusos els darrers anys
(els últims tres anys la flota s'ha
incrementat en cent unitats) ha
estat un factor que ha impedit
resoldre de manera més àgil el
desitjat trasllat.

La decisió de quins seran els
equipaments que s'ubicaran al
solar, quines característiques tin¬
dran i quins serveis oferiran és
una tasca de gran importància i

significació per a Nou Barris, ja
que els 20.000 m2 que ocupa el
terreny el converteixen en l'espai
destinat a equipaments públics
més gran del districte. Per aquest
motiu, la Comissió de Govern del
Districte, amb data 25 de setem¬
bre de 2002, va acordar la consti¬
tució d'una comissió mixta, amb
representació de les entitats, els
veïns i l'Ajuntament, per tal de
treballar de manera conjunta en
la definició del futur dels

terrenys que actualment ocupa
aquesta instal·lació.

Fruit del treball d'aquesta
Comissió és l'elaboració d'un
document que recull els suggeri¬
ments i els criteris que han de
guiar el desenvolupament d'a¬
questa important peça d'equipa¬
ment públic, la qual, tant per la
seva situació al vèrtex de tres dis¬
trictes com per la grandària, sens
dubte tindrà, almenys en part, la
consideració d'equipament de
ciutat.

L'acomiadament de les cotxe¬

res ha anat acompanyat de dos
actes festius: el 8 de desembre es

va portar a terme una jornada
de portes obertes a les noves
cotxeres d'Horta-Guinardó,
situades al començament de la
carretera d'Horta a Cerdanyola, i
el 15 de desembre va tenir lloc
una gran festa popular a les cot¬
xeres de l'avinguda Borbó per tal
de celebrar la sortida de l'últim
autobús de les cotxeres.

Rosa Farga

Sant Andreu

Avis-néts.com

A finals de 2001, l'equip de
Serveis Socials de la Franja del
Besòs (SSAP) i l'equip d'Atenció
a la Infància i Adolescència de
Sant Andreu (EAIA) decideix ini¬
ciar una sèrie de sessions quin¬
zenals supervisades pel seu grup
de personal pedagògic, psicolò¬
gic i educatiu. Aquestes sessions
van dirigides a grups d'avis i
àvies que tenen al seu càrrec
legal néts seus per motius diver¬
sos (feina dels pares, defunció,
abandonament, incapacitat...),
i s'hi treballa amb la metodolo¬

gia dels grups d'ajuda social, on
les situacions personals de
cadascuna de les persones inte¬
grants es comparteixen per
poder donar possibles solucions
amb la col·laboració de la to¬
talitat del grup. L'objectiu i la
dinàmica d'aquest servei és el
que ha donat nom al projecte:
avis-néts.com.

El treball que es realitza faci¬
lita que els avis i àvies puguin
compartir amb altres persones la
seva situació, les seves dificultats
i, alhora, permet que cada parti-
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cipant se senti útil aportant les
seves pròpies conclusions; això
facilita un ambient educatiu i
relacional més saludable. Les

preocupacions més importants
són les relacionades amb el

comportament d'aquests néts,
com per exemple la no accepta¬
ció de les normes, el desafia¬
ment d'aquestes normes, la
impulsivitat i la frustració.

I després de més de dos anys,
els avis han anat prenent major
consciència de les necessitats
emocionals i educatives dels

seus néts, i els integrants dels
grups s'han anat familiaritzat
amb aspectes de l'educació,
com l'establiment de normes i
límits i el suport afectiu.

El grau de satisfacció, tant
dels professionals com dels avis i
àvies, ha anat en augment, per
contra del grau d'ansietat d'al¬
gunes situacions sofertes regu¬
larment que ha anat a la baixa,
creant així unes expectatives de
futur de caràcter extensiu, com¬
partint l'experiència amb més
avis i àvies d'altres districtes, ja

sigui iniciant més
grups o a través
d'una pàgina
web.

Serveis Socials de
la Franja del Besòs

Sant Martí

Un llibre recull els Premis Sant Martí 1963-2002

El Districte de
Sant Martí ha
editat recent¬
ment el llibret
Premis Sant
Martí 1963-2002.
Es tracta d'una

publicació on
s'explica, amb
textos, il·lustra¬
cions, fotogra¬
fies i imatges,
l'evolució histò¬
rica d'aquests
Premis, que són
la màxima distinció cívica d'aquest districte i veritable referent del
reconeixement públic de la vida ciutadana i associativa dels dife¬
rents barris.

L'objectiu principal del Districte ha estat publicar, coincidint amb
la commemoració dels quaranta anys d'història d'aquests guardons,
un llibre de consulta de diferents aspectes destacables dels premis
Sant Martí que té com a veritables protagonistes les persones i enti¬
tats guardonades durant tots aquests anys.

El llibre Premis Sant Martí 1963-2002 ha estat coordinat des del

Departament de Comunicació del Districte, amb imatges de l'Arxiu
Municipal del Districte, textos i documentació de Daniel Venteo, dis¬
seny gràfic d'Anna Garcia Viloca i revisió lingüística del Centre de
Normalització Lingüística de Barcelona.

Premis creats l'any 1963
Els Premis Sant Martí es van crear per acord de la Junta Municipal
del Districte X, el 2 d'abril de 1963, i serveixen per retre un merescut
homenatge a la tasca realitzada per diferents persones i entitats del
Besòs, Clot-Camp de l'Arpa, Poblenou i Verneda.

L'objectiu d'aquests Premis és reconèixer, mitjançant un acte
públic institucional de caràcter anual, les tasques d'especial rellevàn¬
cia o interès públic desenvolupades, dins o fora de l'àmbit territorial
del districte, a títol individual o col·lectiu, per persones, entitats o
institucions del districte de Sant Martí. La modalitat individual reco¬
neix la tasca de persones que s'han distingit per la seva trajectòria
als barris del districte i la modalitat col·lectiva distingeix les entitats
o grups cívics vinculats a Sant Martí per la seva ubicació o activitat.

Durant els darrers anys, com a evolució i actualització dels Premis
Sant Martí, s'atorguen també, en el mateix acte de reconeixement
institucional, les Medalles de Sant Martí.

Ferran Martorell
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entrevista

Joan Clos. L'abril de l'any passat hi va
haver eleccions municipals. La ciutat de
Barcelona va fer confiança, novament, a
l'equip de govern queja dirigia l'Ajunta¬
ment. Mig any després d'aquella cita
electoral, La Municipal ha parlat amb
l'alcalde Joan Clos per poder conèixer de
prop els objectius i les prioritats del
màxim responsable del govern municipal
per al mandat que acaba de començar,
un mandat que s'inicia amb un repte
important per a la ciutat, la celebració
del Fòrum Universal de les Cultures Bar¬
celona 2004, un esdeveniment de nova
creació mai vist fins ara. Un esdeveni¬
ment pensat i creat a Barcelona que es
vol que tingui continuïtat en el futur.
El Fòrum és, òbviament, una prioritat
per a l'Ajuntament de Barcelona, però no
és, ni de bon tros l'única. Joan Clos ens
ho explica a les pàgines de La Municipal.



JJjl V-Si podem presumir
de l'acció de l'Ajuntament,
és gràcies a tots i cadascun

dels seus treballadors.
Vull agrair-los l'esforç

i la capacitat que esmercen
cada dia en la seva feina.



entrevista

_ La ciutat és un

projecte col·lectiu
per definició.

Una de les claus

de Barcelona és

la capacitat de fer
coses plegats.

Les ciutats han

de ser espais
de democràcia real

i això s'aconsegueix
obrint canals

de participació.

Hem complert el primer semestre del nou
mandat. Quina valoració fa d'aquests pri¬
mers passos del quadrienni?
Crec sincerament que el mandat ha
començat amb força i energies renovades.
El 2003 ha estat un any molt intens, molt.
I amb aquesta intensitat ens endinsem al
2004. Ho fem després que la ciutadania
hagi donat novament la confiança majori¬
tària a les forces catalanistes i d'esquerres.
Tenim el projecte i l'ambició per Barcelo¬
na. L'acció de l'Ajuntament té el ritme i
les prioritats clares, i es fonamenta en la
solidesa de l'equip i de l'acord de govern
que vam assolir després de les eleccions
municipals.
I al mateix temps es condueix amb un
tarannà expressament obert, permeable.
La ciutat és un projecte col·lectiu per defi¬
nició. Una de les claus de Barcelona és la

capacitat de fer coses plegats. Les ciutats

han de ser espais de democràcia real i
això s'aconsegueix obrint canals de parti¬
cipació, perquè els ciutadans se sentin
implicats en el futur del seu barri i de la
ciutat tota. Ens queda molt per fer, però
crec que anem en la bona direcció. Hem
reforçat el paper dels districtes i la seva
capacitat de decisió. I estem aprofitant les
possibilitats que brinden les noves tecno¬
logies. Volem que Barcelona sigui un
espai de debat, d'interès comú, d'esforç
conjunt, perquè és així com es construeix
la ciutat.
Una mostra és el procés d'elaboració del
PAM, obert expressament a totes les
aportacions. El PAM recollirà tota la
il·lusió i tot l'interès que tenim per conti¬
nuar transformant aquesta ciutat, per fer
costat a tots les ciutadans i ciutadanes, i
per compartir, tots, un projecte col·lectiu
apassionant.
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Quins són aquests objectius prioritaris?
Els que estan al carrer com a necessitat de
la gent. La ciutat és un espai per viure i
això significa que ha de brindar uns ser¬
veis eficaços que arribin a tothom (i espe¬
cialment a aquells que més els necessi¬
ten), un entorn amable i sanejat per a
tothom, un plus d'ofertes culturals,
comercials, d'intercanvi, de projecció, etc.
Tot allò que cal per poder desenvolupar
el propi potencial vital.
En el moment de la presa de possessió del
nou mandat vaig assumir quatre compro¬
misos que recullen les nostres prioritats. El
primer era, sens dubte, l'atenció a les per¬
sones: posar els ciutadans, les ciutadanes i
les famílies en el centre del nostre treball.
Això és molt important, i més ara que el
govern de Madrid està fent una política
molt conservadora i està rebaixant la qua¬
litat i la quantitat dels serveis públics. Els
últims anys, la despesa social a Espanya
ha anat disminuint, mentre han anat crei¬
xent les necessitats de la població a causa
de factors com una esperança de vida més
gran, la compaginació de la vida laboral i
familiar, les noves migracions, etc. Vol dir
que tenim uns serveis socials i públics més
pressionats, però amb menys recursos, i
això es pot traduir en malestar, fractures
en la cohesió, en definitiva, en problemes
que si no s'aturen a temps poden ser

greus en el futur.
A l'Ajuntament, donem prioritat a aquest
àmbit, amb iniciatives pròpies i amb
recursos, i això és força positiu, però ho
serà encara més si les altres administra¬

cions, que tenen els recursos i les compe¬
tències "macro", fan el que cal.

I els altres tres compromisos?
Són igualment importants, i configuren la
nostra personalitat com a ciutat. El pri¬
mer, bàsic, és exercir plenament la capita¬
litat de Catalunya, on la cultura i la llen¬
gua són factors essencials. Avui les ciutats
es comuniquen i es projecten a partir de
la cultura, la qual és, d'altra banda, una
indústria clau de la societat del coneixe¬
ment. Barcelona és porta d'entrada d 'in¬
puts culturals i plataforma de projecció de
la nostra cultura i la nostra creativitat al
món.

Un segon aspecte és el de la convivència,
que també ens defineix com a ciutat i que
a Barcelona és de percepció immediata.
Som una ciutat oberta, amiga, però per

continuar-ho sent hem de posar l'accent
en el civisme. La convivència requereix
civisme, que és respecte envers els altres i
l'entorn públic. Estem començant una
feina molt profunda que donarà resultats
de debò a mitjà i a llarg termini, tot i que
els primers efectes ja són perceptibles.
I en tercer lloc, la projecció econòmica.
Necessitem una ciutat pròspera, perquè
els ciutadans també ho siguin i perquè els
joves tinguin una perspectiva oberta. Una
ciutat pròspera inclou la millora de les
infraestructures, l'impuls a la societat del
coneixement, el foment eficaç de l'ocupa¬
ció, i també la qualitat de vida. Amb això
tornem al principi: una ciutat pròspera és
la ciutat que s'ocupa de la gent.

Com es reflecteixen aquestes prioritats
en el pressupost de l'any que comença?
És un pressupost diferent del d'altres
anys. L'anterior mandat vam impulsar
grans obres públiques, com ara el llança¬
ment del 22@ i tot l'espai de Llevant que
ocuparà el Fòrum 2004, i una gran quan¬
titat d'accions a nivell de barri. Això està
fet i ara és el moment de nous accents.

El pressupost 2004 té la part del lleó dedi¬
cada als serveis a les persones i a l'habi¬
tatge i l'espai públic. A les persones i el
seu entorn va el gruix de la despesa muni
cipal. A l'espai públic, insisterem de
manera especial en el manteniment, asso¬
ciat al civisme. I donarem un impuls deci¬
dit, contundent, a l'habitatge; ho farem
amb les nostres capacitats, les quals refor¬
çarem, i alhora reclamant polítiques
generals, d'àmbit estatal i autonòmic,
més adequades que les actuals.
Un tercer bloc molt significatiu és el que
formen el transport públic i la seguretat i
la prevenció. En transport, durant aquest
mandat farem avenços espectaculars. I en
seguretat i prevenció viurem -de fet ja hi
estem treballant- el desplegament dels
Mossos d'Esquadra, que serà paral·lel a la
confirmació de la capacitat i professionali-
tat de la Guàrdia Urbana, la qual hi
col·laborarà ben activament.
També hi haurà un tros del "pastís" per a
obres i inversions. No seran quantitativa¬
ment tan nombroses però sí molt deter¬
minants: l'estació i entorns de la Sagrera,
i les intervencions que durem a terme a la
plaça Lesseps o la plaça de les Glòries, en
són alguns exemples emblemàtics, sense
oblidar altres intervencions més properes.



Al govern de la Generalitat, s'hi ha pro¬
duït un canvi després de 23 anys, i el mes
de març hi haurà eleccions generals. Què
espera l'alcalde de Barcelona dels nous
governs?
Són escenaris molt diferents. De les elec¬
cions generals, n'espero que posin fi a la
majoria absoluta del PP, que ha resultat
nefasta perquè ha generat un estil de
govern molt agressiu i molt sord a la
voluntat popular i a la voluntat dels altres
poders existents, inclosos els "perifèrics".
En canvi, puc dir que espero molt del nou
govern de la Generalitat, amb el qual
compartim objectius i sensibilitat.
Dit això, que quedi clar que serem exi¬
gents amb la Generalitat, perquè Barcelo¬
na necessita que li facin costat, que com¬
parteixin i entenguin la nostra ambició.
Com he dit més d'una vegada, cal refer el
pacte entre capital i país. I una manera
molt plàstica de fer-ho seria donar suport
a la creació d'un òrgan de govern i gestió
conjunt per a la realitat metropolitana
(som la sisena àrea metropolitana d'Euro¬
pa, així que poca broma), desenvolupant
plenament la Carta Municipal (els consor¬
cis que encara estan pendents) i estructu¬
rant Catalunya com una xarxa dinàmica
de ciutats governades per ajuntaments
potents i ben servits des del Govern. Amb
això, Catalunya i Barcelona duplicarien les
capacitats respectives d'anar endavant.

Barcelona serà la seu de Ciutats i Governs
Locals Units, l'associació que es fundarà
d'aquí uns mesos a París com a fusió de les
dues grans organitzacions existents. Què
representa per a Barcelona aquesta seu?
Barcelona ha treballat durament per acon¬
seguir que "United Cities" fos una realitat.
Crec que ens hem guanyat l'honor de
tenir-ne la seu al carrer d'Avinyó! En tot
cas, és una prova del pes internacional de
Barcelona, que encapçala l'aspiració de les
ciutats a tenir presència i veu en els orga¬
nismes de representació internacional.
Les ciutats són peces clau en el nou ordre
mundial. Són el lloc on es manifesten i on
sovint es resolen els problemes quotidians
de la gent, problemes que al capdavall
són els que més influeixen sobre les con¬
dicions de vida. Tot això fa que les ciutats
siguin l'esglaó fonamental de l'organitza¬
ció política i social. I que sigui molt fàcil
entendre'ns quan parlem de ciutat a ciu¬
tat, per més que les circumstàncies de

cadascuna puguin ser radicalment oposa¬
des. Si aconseguim millorar la qualitat de
vida en les ciutats, en un sentit de més
equitat i més cobertura de les necessitats
bàsiques, estarem millorant el món. Més
encara: estarem aprenent les normes ele¬
mentals del bon govern, que sempre és
en favor de la vida de la gent.

S'ha plantejat l'Ajuntament que Barcelona
lideri la capitalitat mediterrània i fomenti
el diàleg entre les dues ribes, ara que el
món està força necessitat de ponts d'ente¬
sa? Què ens ha deixat l'onada pacifista que
va moure Barcelona ara fa un any?
L'onada pacifista no era només una onada.
Té tot el valor de mobilització contundent

que hi va haver, però també va ser el
reflex d'una convicció profunda de la ciu¬
tadania. Molta gent comparteix el senti¬
ment que el diàleg és millor que la força i
que els conflictes necessiten solucions com¬
plexes i no pas cops de puny. Barcelona és
una ciutat de referència en aquest sentit.
Pel que fa al diàleg entre les dues ribes
mediterrànies, seria molt desitjable, i de
fet Barcelona hi ha tingut iniciatives
importants, com les cimeres euromediter-
rànies; té entitats de prestigi, com l'Institut
Europeu de la Mediterrània, en el qual
participa l'Ajuntament; i en definitiva
acull, i acull bé, un gruix de població vin¬
guda de països amb els quals compartim
un mar comú. Si barrejo tot això és perquè
crec que els temes presenten sempre dife¬
rents nivells d'actuació, des de grans con¬
verses entre representants dels països fins
al cop de mà que ofereixes al nouvingut
que arriba a la recerca d'un horitzó millor.
De tota manera, penso que la capitalitat
mediterrània també ha de mirar cap al
nord, cap a aquesta Euroregió de 17
milions d'habitants de què parla el presi¬
dent de la Generalitat, Pasqual Maragall,
i plantejar-nos-la en termes de desenvolu¬
pament, competitivitat i cooperació al
mateix temps.

Som a l'any 2004, any del Fòrum de les
Cultures. Què n'espera Barcelona?
Tot i més, n'espera Barcelona. Esperem
que la gent que vingui al Fòrum s'ho passi
bé, que conegui altres realitats i s'aturi a
reflexionar sobre el futur del món i de la
nostra presència en el planeta. I esperem
també que dels debats del Fòrum, que
abasten tres temes fonamentals per al



nostre futur -les condicions de la pau, la
sostenibilitat i la diversitat cultural-, sur¬
tin idees clau que s'incorporin al pensa¬
ment i l'agenda mundials.
El Fòrum serà, també, una gran festa,
molt intensa i molt interessant. S'hi barre¬

jaran els actes de reflexió amb la trobada
espontània de la gent dins i fora del
recinte, aquesta actitud tan barcelonina
de rebre tothom amb els braços oberts.
L'esperit del Fòrum és ben bé l'esperit de
Barcelona, una ciutat que vibra i alhora
reflexiona, que té un pes intel·lectual i al
mateix temps és capaç de generar i acollir
cultura de primeríssim nivell, sigui amb el
Festival de les Arts, sigui amb les exposi¬
cions, que seran fascinants.
Al costat d'això, el Fòrum ens ha permès
endegar la transformació d'una molt
àmplia zona que era "no-ciutat", que era
buit, entre Barcelona i Sant Adrià, a tocar
del Besòs i del mar. Avui és una nova àrea
de desenvolupament i d'activitat econò¬
mica, comercial, residencial i tecnològica,
amb alguns punts emblemàtics com l'edi¬
fici Fòrum, una meravella, i el Centre de
Convencions que serà un dels més grans i
equipats d'Europa. Això s'havia de fer i

s'ha fet amb una arquitectura molt radi¬
cal i al mateix temps amb una aposta pro¬
funda per la sostenibilitat, perquè les
infraestructures de serveis que hi havia a
la zona s'hi han quedat, com ha de ser, i
les hem transformat perquè puguin con¬
viure amb la ciutat més avançada. Parlo
d'artefactes molt aparatosos, com la
Depuradora d'Aigües o la Tèrmica, que
no són poca cosa. I, a més, finalment hem
començat a saldar un deute metropolità
amb la regeneració del barri de la Mina,
que està deixant de ser un gueto, un
forat, per renéixer com un barri integrat
al teixit urbà, connectat amb transport
públic, travessable, i obert al mar i al nou
port esportiu de Sant Adrià, consagrat a
activitats populars.

Els treballadors municipals van tenir una
participació destacada en l'organització
dels Jocs Olímpics, com a col·laboradors o
com a voluntaris. Com podran participar
en el Fòrum?
Jo el que vull és que vinguin al Fòrum!
Que s'hi submergeixin, que s'ho passin bé
i que aprenguin! És clar que poden parti¬
cipar com a voluntaris i que com a treba-

_ El Fòrum serà
una gran festa,
molt Intensa i molt

interessant.

S'hl barrejaran
els actes de reflexió

amb la trobada

espontània de
la gent dins I fora
del recinte.
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_EI món canvia tan de

pressa que moltes
coses que passaran en

les pròximes dues
dècades no les podem
ni imaginar, però en
tot cas jo vull que
Barcelona no perdi
peu i que estigui a
l'alçada dels reptes

que se li plantejaran.

Com s'imagina que serà Barcelona d'aquí
a vint anys?
Barcelona serà com ara, però millor. Més
compromesa, més solidària, més equitati¬
va, més cohesionada, més pròspera, més
activa, més rica culturalment i social¬
ment... Però mantenint l'esperit de què
parlava abans i que la fa tan atractiva per
a gent de tot arreu, mantenint aquesta
creativitat, aquesta obertura de mires. I
crec que no caldrà esperar vint anys, per¬
què de fet és la direcció en què anem.
Les ciutats es fan cada dia, amb l'esforç
de tothom, corregint defectes, resolent
problemes, creant noves oportunitats,
buscant incentius permanentment i
sabent-se anticipar. El món canvia tan de

Vol aprofitar les pàgines de La Municipal
per demanar alguna cosa als treballadors
municipals?
Primer de tot, vull agrair-los l'esforç i la
capacitat que esmercen cada dia en la seva
feina. Si podem presumir de l'acció de
l'Ajuntament, és gràcies a tots i cadascun
dels seus treballadors. Som una organitza¬
ció extensa i complexa, que funciona
raonablement bé. Ho matiso perquè no
voldria que caiguéssim en el cofoisme,
que és el que porta a la rutina.
L'Ajuntament necessita grans dosis d'ima¬
ginació, de rigor i d'inconformisme, per¬
què això és el que requereix el govern de
la ciutat. Barcelona és una ciutat exigent,
perquè és una ciutat de gran ambició.
És un privilegi poder participar d'aquesta
energia que emana de Barcelona, poder
construir el present i el futur, "ser-hi".
Per això convido els treballadors de

l'Ajuntament de Barcelona a estar orgullo¬
sos de la seva contribució al present i al
futur de la ciutat.

Iladors municipals és importantíssim el
seu paper fent la feina de cada dia, fent
funcionar la ciutat. Però el Fòrum és una

gran oportunitat per a tots els barcelo¬
nins, tinguin l'edat que tinguin, i vull que
l'aprofitin a fons.
És un esdeveniment únic, que s'assaja per

primera vegada, però que estic segur que
un cop vist ja no es podrà deixar de fer.
Serà molt bonic, d'aquí a uns anys, poder
dir que vam veure, que vam fer, el "pri¬
mer" Fòrum de les Cultures! Per això hem
disposat entrades a preus especials per als
treballadors de l'Ajuntament, que és l'ad¬
ministració que més ha impulsat el Fòrum,
dit sigui sense menystenir la col·laboració
que tenim de la Generalitat i del Govern
espanyol.

pressa que moltes coses que passaran en
les pròximes dues dècades no les podem
ni imaginar, però en tot cas jo vull que
Barcelona no perdi peu i que estigui a
l'alçada dels reptes que se li plantejaran.
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Gerard Maristany

Què tal, Barcelona?
Una mirada al Departament d'Estudis i Avaluació

Què tal la neteja? Què tal la segure¬
tat? Què tal els qui governen? I
com van els serveis dels centres

cívics, les festes populars o els
equipaments esportius de la ciu¬
tat? Els membres del Departa¬
ment d'Estudis i Avaluació tenen

al carrer Paradís la base d'opera¬
cions. Des d'allí es capbussen dia a

dia en les virtuts i els defectes de la ciu¬

tat tal i com els veuen els barcelonins, per
tal que les diferents àrees de l'Ajuntament sàpi¬
guen com es valora la seva feina des del carrer.
Aquesta oficina està d'actualitat per dos motius:
d'una banda, el Ple municipal del passat 22 de
desembre va aprovar el nou Pla d'Estudis
Sociològics 2004-2007, un conjunt d'estudis
per a conèixer des d'una perspectiva molt
general les opinions dels barcelonins sobre la

ciutat i el govern. De l'altra, des del passat mes
d'octubre han creat a la web de l'Ajuntament un
Registre d'Enquestes i Estudis d'Opinió per facili¬
tar la informació sobre tots els treballs d'aquesta
mena realitzats des de les oficines municipals.



L'oficina que
pregunta

L'Ajuntament realitza de manera constant
enquestes i estudis d'opinió des del final dels

anys 80, quan va néixer una primera oficina
dedicada a aquests assumptes.
Convé tenir en compte que
abans d'aquella dècada,
l'elaboració d'aquesta
mena d'estudis era molt
costosa: "Fer una enquesta
en aquells moments no era
tan fàcil com ara, amb la
incorporació de la informàti¬

ca", explica el responsable del
departament, Màrius Boada. Sigui

com sigui, aquella primera oficina va
ser la llavor de l'actual, constituïda pròpiament
l'any 1996 sota les ordres de la Direcció de Comu¬
nicació Corporativa i Qualitat. Quants estudis rea¬
litzen anualment? "Mira que és una pregunta que
sempre em fan, i mai no en recordo la quantitat",
respon dubitatiu el responsable del departament.
De tota manera, Boada s'aixeca sol·lícit i, amb
documentació a la mà, ens parla d'una seixante¬
na. Amb una mica més de documentació i l'ajut de
la calculadora, acaba concloent que això suposa la
realització de 45.000 entrevistes, ja siguin telefò¬
niques, telemàtiques o presencials.

En l'actualitat, integren el Departament d'Estudis
i Avaluació nou persones: a més a més de Boada, que
exerceix com a cap de files, hi treballen quatre tècni¬
ques superiors, tres tècniques auxiliars i una adminis¬
trativa. D'ofici, la seva ocupació principal són els
treballs inclosos al Pla d'Estudis Sociològics. Es tracta,
per dir-ho d'alguna manera, d'enquestes de rang
superior, que tracten d'esbrinar la realitat social de la
ciutat, les condicions de vida dels barcelonins i les
seves opinions sobre l'actuació política municipal. A
més, són les úniques que inclouen preguntes relacio¬
nades amb la valoració dels diferents líders polítics
dels Grups municipals. Com a material especialment
sensible, aquest conjunt d'enquestes es planifica cada
quatre anys i se sotmet a votació al Ple municipal. El
primer Pla d'Estudis Sociològics data del 1996, i des
de llavors, aquesta mena de treballs mantenen, tot i
la natural evolució, una coherència que permet ana¬
litzar comparativament com va evolucionant la ciutat
i, sobretot, els ciutadans. "La foto d'una sola enques¬
ta segurament no diu gran cosa, però si es pot veure
l'evolució de les opinions de la gent sobre la gestió
de la ciutat, això ajuda a veure si vas en la direcció
que volies o no", diu Boada.
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A banda dels treballs propis del Pla d'Estudis Sociolò¬
gics, aquest mateix departament fa de proveïdor
d'enquestes per a qualsevol oficina municipal que
vulgui sondejar l'opinió dels ciutadans sobre els ser¬
veis que ofereixen. En aquest sentit, Estudis i Avalua¬
ció planifica quina mena d'enquesta s'haurà de
realitzar, com també la metodologia a seguir i la
mostra d'usuaris a qui es demanarà l'opinió. Poste¬
riorment, una empresa especialitzada en treballs de
camp executarà la consulta, ja sigui de manera tele¬
fònica, telemática o presencial. Els tècnics d'Estudis i
Avaluació recolliran aquest material en brut per ela¬
borar els informes corresponents. Poca broma: "Un
informe final pot tenir més de 300 planes", explica la
Victòria Cano des d'aquest departament. Segons
explica la seva companya Rosa Martín, Serveis Perso¬
nals, Barcelona Informació, ProEixample, Via Pública
o l'Institut Municipal d'Hisenda són alguns dels orga¬
nismes que realitzen més enquestes d'aquesta mena.

De tota manera, la seixantena d'estudis coordi¬
nats anualment des d'aquesta oficina (dades del
2002) no són tots els que es fan des de l'Ajuntament:
tot sovint, els departaments contracten pel seu
compte els serveis d'empreses externes que fan estu¬
dis d'aquest tipus. No fa gaire s'ha constituït un
Registre d'Enquestes i Estudis d'Opinió a fi de tenir
tots aquests treballs plenament localitzats i poder-
los facilitar al ciutadà que els sol·liciti. A partir d'ara,
qualsevol departament que faci una enquesta haurà
d'informar-ne prèviament el Departament d'Estudis i
Avaluació i posteriorment, haurà de facilitar les
dades tècniques necessàries per poder-les penjar en
aquest registre, el qual serà consultable a través
d'Internet. "De fet -diu Boada- la majoria de les
enquestes que es realitzen poden ser considerades
com a estudis tècnics o com a part d'un estudi tècnic.
De tota manera, les enquestes tenen una part més
sensible, en el sentit que s'han fet gràcies a la parti¬

cipació de la gent, i amb el registre garan¬
tim que tothom pugui veure'n els
resultats". Fins ara, les enquestes incloses
en el Pla d'Estudis Sociològics ("amb un
contingut més polític que no pas de ges¬
tió", diu Boada) eren les úniques que gau¬
dien de tota la publicitat, a més d'un rígid
reglament de cara a l'entrega dels resul¬
tats als Grups polítics municipals i a la
premsa. Això continuarà essent així, però
la resta d'estudis d'opinió seran molt més
fàcils de localitzar, ja que es ressenyaran
en un únic arxiu i per tant gaudiran de
molta més visibilitat.
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Un registre per a totes
les enquestes
Fins a la segona meitat del 2003,
els departaments que volien
encarregar un estudi d'opinió
només s'havien de preocupar de
tenir el pressupost suficient per a
fer-ho. Si el tenien, podien trucar
a la porta del Departament d'Es¬
tudis i Avaluació o posar-se direc¬
tament en contacte amb una

empresa que realitzés aquesta
mena de feina. "L'Ajuntament té
molts departaments i no tots
sabem què fan els altres", diu la
Victòria Cano, tot retratant una
situació que ja comença a canviar
en el camp de les enquestes. La
Victòria és la responsable del
Registre d'Enquestes i Estudis d'O¬
pinió, una eina constituïda el pas¬
sat 9 d'octubre i que tot just
comença a funcionar. "Fins ara
-segueix- nosaltres sabíem ben
poca cosa sobre les enquestes que

s'encarregaven a empreses exter¬
nes. Ens n'assabentàvem quan ja
eren fetes i es publicaven als dia¬
ris". El nou registre vol servir per
centralitzar tota la informació per
tal que qualsevol ciutadà pugui
saber en tot moment les enques¬
tes que realitza qualsevol oficina
de l'Ajuntament. De tota manera,
aquest nou organisme té una
peculiaritat important: no exis¬
teix. Per dir-ho d'una manera més
exacta, no existeix físicament:
només s'hi pot accedir a través de
la web de l'Ajuntament.

El catàleg incorpora la informa¬
ció bàsica de tots els estudis realit¬
zats des de la creació del registre, a
l'octubre del 2003: títol, temàtica,
data, departament que l'ha encar¬
regat, dades tècniques (nombre
d'enquestes, metodologia empra¬
da, error mostral...), empresa que

l'ha realitzat i el seu cost econòmic.
Els estudis que s'hi inclouen són
tots els realitzats per l'Ajuntament,
les societats municipals i els orga¬
nismes autònoms. La base de
dades és ordenada per ordre temà¬
tic o cronològic i, a mesura que
vagi creixent, s'instaurarà també
un sistema de cerca per paraula
clau. Tots els nous treballs realit¬
zats hauran de figurar al Registre
en un termini màxim de 15 dies des
de la finalització del treball de

camp o el que és el mateix, les
entrevistes als ciutadans.

Què ofereix a la casa el Departamentxl'Estudis i Avaluació?
L'oficina d'Estudis, situada al carrer Paradís 14, ofereix els seus serveis a qualsevol departament de l'Ajun¬
tament amb tres productes que els poden resultar d'utilitat específica:

• Estudis d'Avaluació de Qualitat: Enquestes que investiguen quina mena d'usuaris utilitzen determinat
servei, i que localitzen els punts forts i febles del seu funcionament

• Ómnibus Municipal: Una gran enquesta trimestral, on qualsevol departament pot incloure les preguntes
que desitgi en el marc d'un ampli qüestionari sobre l'organització municipal. Gràcies a aquest procedi¬
ment s'estalvien recursos, ja que en una sola enquesta es fan alhora preguntes molt diverses.

• Estudis ad-hoc. Treballs que s'adeqüen de manera molt específica a les característiques i necessitats parti¬
culars de cada departament o servei municipal. Per aquesta via, s'acostumen a realitzar estudis d'imat¬
ge/comunicació, de tipologia d'usuaris, d'opinió... En aquesta línia s'han fet enquestes sobre hàbits
esportius, comerç, el festival Grec, l'ús dels parcs metropolitans...



La informació, a l'abast de tothom

La creació del nou Registre ha servit també per a sim¬
plificar el sistema d'informació de les enquestes
municipals. El Departament d'Estudis i Avaluació
penja a Internet les dades bàsiques de les enquestes
realitzades per a coneixement de tots els ciutadans.
A partir de la finalització del treball camp, s'haurà
d'esperar un cert temps abans de poder consultar els
resultats: tres mesos en el cas d'enquestes de fins a
800 entrevistes, i sis mesos si el nombre és superior.
En tot cas, qui els vulgui consultar s'haurà de posar
en contacte amb l'oficina que ha encarregat l'estudi

en qüestió, amb la garantia que es rebrà resposta en
el termini màxim de deu dies des de la presentació
de la sol·licitud. "Abans, els qui volien determinada
informació, com els estudiants o els qui es dediquen
a la investigació, ens trucaven", diu Cano. "Nosaltres
els informàvem de quin estudi els podia interessar, i
qui l'havia encarregat". Amb la presència del Regis¬
tre, s'estalvia un pas important, ja que tothom en pot
consultar la llista completa i adreçar-se de manera
directa al departament promotor de l'estudi que
interessi veure.

www.bcn.es/catala/ajuntament/wregistre_enq.htm
ni. m aaradaria ter una e

En virtut del Reglament Municipal sobre el Registre
d'Enquestes i Estudis d'Opinió, totes les oficines
municipals que tinguin intenció de fer una enques¬
ta tenen l'obligació de comunicar-ho prèviament al
Departament d'Estudis i Avaluació. La informació
que s'ha de fer arribar és l'objecte de l'estudi, com
també el calendari d'execució. Per la seva banda,
aquest Departament farà un cop d'ull al Registre
per tal de veure si ja hi consten treballs similars al
projecte proposat per tal d'evitar duplicitats. Quan
s'hagi enllestit el treball de camp, i en un termini
màxim de 15 dies, caldrà notificar-ho i facilitar
totes les dades necessàries perquè puguin constar
en el Registre.

Tot aquest anar i venir d'informació es podrà
realitzar a través de la Intranet municipal, que
inclourà un capítol dedicat a aquest tema. De què
serveixen tots aquests tràmits previs i posteriors?
Per exemple, per facilitar la feina al 010, que més
d'una vegada ha rebut trucades de ciutadans que
volien confirmar si la persona a qui havien obert la
porta era un enquestador enviat per l'Ajuntament.
"El 010 ens trucava, i nosaltres facilitàvem la infor¬
mació si la teníem. Si l'estudi no havia passat per
nosaltres, tocava deduir, pel tipus de preguntes que
s'estaven fent, qui podia haver encarregat aquell
estudi d'opinió". Sherlock Holmes serà substituït
ara per un cop de ratolí a través de la intranet.
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El nou Pla d'Estudis

Com ja s'ha dit, cada quatre anys els Grups polítics municipals s'as¬
seuen per negociar novament els continguts del Pla d'Estudis Socio¬
lògics. Tenint en compte la importància d'aquestes enquestes, i el seu
innegable paper polític, aquest Pla es construeix amb el màxim con¬
sens possible entre totes les formacions presents al Ple municipal. El
passat 22 de desembre es va encendre la llum verda per al nou pla, el
qual tindrà vigència fins l'any 2007. D'una banda, inclou una sèrie
d'estudis considerats "històrics", i que ja s'han anat elaborant en
anys precedents. De l'altra, n'inclou altres de nous, com també la
possibilitat que tots els grups rebin les corresponent bases de dades
perquè puguin analitzar les informacions com creguin convenient.
Però anem a pams.

Lamunicipal



Què tal, Barcelona?

El Pla inclou sis estudis diferents:

1. Enquesta de Serveis Municipals: Estudi que s'elabora anualment, en base a 4000 entrevistes realitzades a
ciutadans i ciutadanes de més de 18 anys. Aquí es recull la percepció dels enquestats sobre la ciutat i el seu
barri, com també l'opinió que tenen sobre la gestió municipal. Les dades recollides tenen un interès afegit:
a més d'un document general, aquestes dades donen lloc a documents parcials on s'analitza la situació en
relació als deu districtes i a les cinc grans àrees de gestió de l'Ajuntament.

2. Baròmetre trimestral: Cada tres mesos es fan 800 entrevistes telefòniques a majors d'edat, on es valora
l'acció política municipal i les opinions dels enquestats sobre els esdeveniments i situacions de més actuali¬
tat de la ciutat. És l'única enquesta que pregunta per la intenció de vot i la valoració de partits i líders polí¬
tics.

[Nou!] 3. Enquesta de Qualitat i Condicions de Vida: Enquesta que es realitzarà per primera vegada l'any
2004, i que és, de fet, la reformulació de l'Enquesta de Qualitat de la Ciutat que s'havia fet en ocasions
anteriors. Com a principal novetat, les preguntes d'aquest estudi s'adreçaran a les llars i no a persones indi¬
viduals. Pretén aprofundir aspectes que determinen les condicions de vida i que incideixen en l'estudi de les
desigualtats socials: economia, treball, estudis...

4. Estudi sobre actituds i opinions dels barcelonins respecte Barcelona: Anualment, vuitanta persones seran
convocades per tal que participin en grups de discussió. Es tracta que els enquestats exposin com viuen la
ciutat, com la utilitzen, com la valoren... Gràcies a aquest estudi, es recullen nous elements d'anàlisi difícils
dé captar d'una altra manera, i serveix per a ajustar o millorar les preguntes que es fan a les enquestes
quantitatives.

5. Enquesta de valors dels ciutadans / Noves realitats socials: Estudi que es realitza amb una periodicitat de
quatre anys, i que implica 1.500 entrevistes domiciliàries a ciutadans i ciutadanes d'entre 15 i 74 anys. Aquí
s'investiga la forma de ser, sentir i fer dels barcelonins, com també l'evolució dels hàbits, valors i actituds, i
es posa un èmfasi especial en la localització de noves tendències i valors emergents.

[Nou!] 6. Estudi d'hàbits informatius: Tot i que ja se'n va fer un l'any 2000, és la primera vegada que aquest
estudi s'inclou dins el Pla d'Estudis Sociològics, a causa de l'interès que té. A través de 2000 entrevistes a ciu¬
tadans i ciutadanes majors d'edat, es pretén saber quin ús fa Barcelona dels diversos canals informatius. La
importància de tot plegat radica en el fet que els estudis que fins ara es feien en aquest camp tenien en
compte les audiències de manera sectorial (ràdio, televisió, Internet...). Aquí es proposa analitzar-ho tot de
manera combinada, fent especial esment dels diferents mitjans municipals (BTV, revista Barcelona Informa¬
ció, pàgina web...)

En conjunt, la Rosa Martín, que ha coordinat l'aspecte tècnic de l'elaboració del nou pla d'estudis, expli¬
ca que aquesta mena de treballs serveixen per a "conèixer millor els barcelonins en la seva evolució, en
les seves expectatives... i això té un interès de recerca específic, més enllà de l'avaluació dels serveis con¬
crets". "Són els estudis que donen sentit al nostre departament des d'un punt de vista sociològic", com¬
pleta, al seu torn, la Victòria Cano.
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Enquestes mimades
Aquests sis treballs exposats a la pàgina anterior que¬
den totalment separats de la resta d'enquestes que
fa l'Ajuntament, i de fet, tenen una sèrie de peculia¬
ritats: la primera és el fet que són els únics que se sot¬
meten a votació en el marc del Ple Municipal. El
document resultant, en aquest cas el Pla d'Estudis
Sociològics 2004-2007, explicita que aquests estudis
seran els únics que podran preguntar sobre la inten¬
ció de vot dels ciutadans, com també sobre la valora¬
ció de partits i líders. Així mateix, es fa palès que
"durant el període electoral i en les eleccions munici¬
pals no es podrà encarregar enquestes ni estudis d'o¬
pinió", més enllà d'aquells que es facin de manera
ordinària i periodicitat establerta. Si fos necessari per
raons d'urgència demostrada, caldria comunicar-ho a
la resta de Grups municipals en un termini de 48
hores prèvies a l'inici del treball.

La cura extrema amb què es tracten aquests estu¬
dis també es posa de manifest durant la seva elabora¬
ció, amb un conjunt de controls de qualitat que
persegueixen garantir-ne el rigor. Pel que fa a la
publicació dels resultats, s'estableix un procediment
especial: més enllà de la seva inclusió al nou Registre
d'Enquestes, es lliura als Grups polítics municipals, a
la premsa i als ciutadans -a través de la web munici¬
pal- un informe d'avanç dels resultats. Els grups polí¬
tics representats a l'Ajuntament també reben un
conjunt d'informacions addicionals: qüestionari, fitxa
tècnica, tabulacions i, com a novetat, la base de
dades (anònima) que els permetrà arribar, si s'escau,
a noves lectures i conclusions.

Què tal, Barcelona?

La cura extrema amb què es
tracten aquests estudis també es
posa de manifest durant la seva

elaboració, amb un conjunt de
controls de qualitat que perse¬
gueixen garantir-ne el rigor. Pel
que fa a la publicació dels resul¬
tats, s'estableix un procediment
especial: més enllà de la seva
inclusió al nou Registre d'En¬
questes, es lliura als Grups polí¬
tics municipals, a la premsa i als
ciutadans un informe d'avanç
dels resultats.
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Observant
l'opinió pública

A Barcelona i al món passen moltes coses cada dia,
fet que implica impactes constants en les opinions
dels ciutadans i ciutadanes. La necessitat d'obtenir
dades fiables sobre aquestes qüestions va impulsar la
creació d'uns estudis de periodicitat setmanal per tal
de conèixer la percepció immediata de les grans
actuacions municipals, així com dels actes o esdeveni¬
ments que afecten l'opinió ciutadana de Barcelona.
Aquesta eina s'ha revelat molt útil de cara a recolzar
les anàlisis estratègiques i executives municipals.
Aquest mes de gener, el conjunt d'estudis realitzats
durant el 2003 apareixeran com a llibre, a Observato¬
ri de l'Opinió Pública de Barcelona, 2002-2003.

Les preguntes que s'han plantejat als ciutadans
abasten tota mena d'àmbits i s'estructuren al voltant
de grans temes: el govern municipal, l'actualitat polí¬
tica, les infraestructures, el Fòrum, l'economia, la
seguretat, l'habitatge, la convivència, el manteni¬
ment, els esports, la mobilitat... En total s'han realit¬
zat 48 consultes, que abasten des del febrer de 2002
fins a l'abril de 2003. En cada onada de preguntes
s'ha entrevistat 300 persones escollides aleatòria¬
ment en base a quotes de sexe, edat i districte.

El pols de la ciutat
Com respira Barcelona? D'estadístiques, n'hi ha per a
tots els gustos. Passem pàgina: el 66% dels ciutadans
considera que l'Estat no fa prou per Barcelona,
davant del 23% que diu que sí. Preguntats sobre la
polèmica pels símbols de la ciutat (any 2002), al 67%
li agradava la bandera i l'escut que la ciutat tenia el
2002, tot i que més de la meitat no dóna importància
al procés judicial que n'ha derogat la vigència.

Cadascuna de les preguntes obté una resposta en
una data precisa. Així és com sabem que el 29 d'abril
de 2002, un 86% dels barcelonins es preocupava per
les conseqüències del fet que la ultradreta francesa
fos la segona força més votada de les eleccions presi¬
dencials franceses. O que el 13 de desembre de 2002,
un mes després de la catàstrofe del "Prestige", un
1'3% dels ciutadans consultats no havia sentit a par¬
lar del tema.

En cada cas, l'Observatori de l'Opinió Pública plan¬
teja un conjunt de qüestions per tal d'aprofundir en
les diverses qüestions més enllà de l'"a favor" o "en
contra". En el cas de la consulta sobre els cossos poli-
cials, per exemple, es pregunta sobre la percepció de
la presència policial (opinions dividides), sobre la sen¬
sació de seguretat (un 54% se senten més insegurs
que l'any anterior), o fins i tot sobre qui haurà de ser
policia de barri en el futur (un 42% prefereixen els
Mossos d'Esquadra i un 27%, la Guàrdia Urbana).

Interpretació oberta
En alguns casos, una mateixa enquesta s'ha realitzat
en diferents moments del període, cosa que permet
veure, de manera numèrica, les evolucions de les
converses als bars, als casals, als carrers i als ascen¬
sors de la ciutat. Per exemple, l'I d'octubre de 2002
un 85% dels ciutadans es mostrava en contra de la
Guerra de l'Iraq, mentre que l'1 d'abril de 2003, vuit
dies abans de la caiguda de Bagdad, el clamor havia
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Què tal, Barcelona?

pogut créixer encara molt més: ja eren el 94%. Bé,
de fet, el "molt més" o el "poc més" són coses total¬
ment opinables: a Observatori de l'Opinió Pública
de Barcelona, s'hi recullen sobretot les dades esta¬
dístiques. Interpretar-les és cosa, en gran mesura,
del lector mateix.

Per acabar-ho d'arrodonir, l'obra ofereix al final
del recorregut un complet annex amb els qüestionaris
al complet i les respostes a totes les preguntes plante¬

jades. En conjunt, més de 300 planes d'informació ela¬
borada amb voluntat de rigor que fan d'aquesta obra
una numèrica i sucosa anàlisi per als qui volen saber
coses de la ciutat d'avui, però també per als qui llegi¬
ran el llibre d'aquí a uns anys, quan la Barcelona de
començament de mil·lenni ja sigui història.
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"A través del coneixement de la realitat social -llegim al
recentment aprovat Pla d'Estudis Sociològics- serà possible
avançar-nos i comprendre quines són les necessitats i prioritats

socials, i quin és el camí per afrontar-les".

Per aconseguir aquest objectiu, el Departament d'Estudis i
Avaluació pregunta i pregunta. Les respostes arriben e'n
forma d'informe a les taules municipals per tal d'esmenar
errors o reforçar bones idees. Perquè diu la saviesa popular
que preguntant s'arriba a Roma. I en aquest cas no es tracta
de fer camí cap a Itàlia, sinó cap a una Barcelona que sigui

més del gust de tothom.

Lamunicipal
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L'espai d'orientació
professional a
noves ocupacions
Porta 22 ha atès
8.000 usuaris
durant els primers
sis mesos de fun¬
cionament, mentre
que els seus sis
assessors sociola-
borals han rebut
600 persones que
demanaven una

atenció més perso¬
nalitzada. Les ins¬
tal·lacions del
Poblenou han aco¬

llit també 135 ses¬

sions en grups i
nou cursos de for¬
mació ocupacional.

El centre d'informació
sobre ocupacions emergents
Porta 22 atén 8.000 usuaris

Porta 22 és un projecte endegat
per l'Ajuntament de Barcelona per
facilitar l'accés a les professions
que han emergit els darrers anys.
Les instal·lacions estan pensades
perquè siguin utilitzades per estu¬
diants que volen orientació laboral
per encarrilar el seu futur, però
també per empresaris, gremis,
col·legis professionals, gent gran i
persones que, tot i estar en actiu,
volen reorientar la seva activitat o
bé entendre millor els canvis que
es produeixen en el seu camp.

El ventall de propostes que
poden trobar-se a Porta 22 abasta
ocupacions tan dispars com mode¬
rador de xats, terapeuta artístic,
ecodissenyador, assistent de
menors en situació de risc o consul¬
tor acústic. Són ocupacions que

tenen a veure amb camps tan
diversos com la logística, els serveis
a les persones, les ciències de la
vida, l'aeronàutica, el turisme, la
seguretat, l'oci, la cultura, el medi
ambient o les tecnologies de la
informació i la comunicació.

Aquest centre és pioner a
Espanya. Disposa d'uns locals de
2.000 metres quadrats al costat
de la seu de Barcelona Activa,
equipats amb trenta-cinc punts
d'autoconsulta per ser utilitzats
pels usuaris. Porta 22 és membre
fundador de la xarxa europea
Cité des Métiers, desenvolupada
a França fa deu anys, dins de la
Cité des Sciences et de la Indus¬
trie de la Villette de París.

Gabriel Pernau
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El civisme,
responsabilitat de tothom

Durant la tardor passada s'han anat creant les bases per posar en marxa el
Pla per a la promoció del civisme que ha de marcar el ritme de les actua¬
cions municipals al llarg del 2004. En aquests mesos, a través de la premsa
s'han donat a conèixer notícies relacionades amb el Pla com la constitució
d'una comissió cívica (formada per una trentena de persones amb noto¬
rietat a la ciutat) o el ritme temàtic trimestral d'una campanya, que s'ini¬
cia amb la netedat, i va seguida del soroll, dels espais de convivència i de
la mobilitat. Paral·lelament, i de manera més silenciosa, des de
l'Ajuntament s'han creat els dipositius necessaris per a actuar coordinada¬
ment en tots els sectors i des de tots els districtes per a la promoció del
civisme.

Un cop bastida aquesta estructura
interna, és necessari penetrar tot
el teixit ciutadà i arribar a tots els
barcelonins i barcelonines: l'objec-
tiu de reafirmar el compromís pel
civisme seria inassolible sense la

participació ciutadana. És per això
que s'han convocat voluntaris i
entitats que han fet pública la
seva voluntat de sumar-se al treba¬
lla pel civisme a la ciutat.

Però més enllà de l'acció volun¬
tària, que requereix un temps i un
compromís, hi ha un nivell molt
quotidià i concret, assequible per a
tothom, que és el civisme de cada
dia. El petit gest quotidià a l'hora
de treure la brossa, de respectar un
pas de zebra, de passejar el gos lli¬
gat o d'apilar els cartrons a la sorti¬

da de la botiga, són accions que,
sumades a les de la resta de veïns i
veïnes, fan un carrer net, un barri
agradable i, en definitiva una ciu¬
tat còmoda i a la qual tothom se
sent orgullós de viure-hi.

Si bé és cert que darrerament a
Barcelona s'observa un cert relaxa¬
ment en els comportaments cívics,
també ho és que aquest correspon
més a l'oblit, a la mandra i al des¬
coneixement del marc de referèn¬
cia que regula l'ús del que és de
tothom, que no pas a un incivisme
intencionat. De la mateixa mane¬

ra, l'individualisme propi de la
societat actual porta a l'afebliment
dels valors ètics que haurien de
sostenir la convivència. El respecte,
la solidaritat o la tolerància no són

comportaments espontanis, sinó
que cal aprendre'ls i reeducar-los
de manera sostinguda. Amb sensi¬
bilització, informació i pedagogia
s'espera variar aquestes tendències
i fer que el civisme sigui un valor a
l'alça.

Hi ha actituds cíviques que són
de bona voluntat i que cal poten¬
ciar perquè fan la vida a la ciutat
més agradable trencant la sensació
d'anonimat i reafirmant el valor
de la solidaritat i del compromís
ciutadà. Són algunes pautes que
no estan escrites enlloc, però que
pel fet de compartir-les generen
comunitat. També hi ha actituds

cíviques que estan legalment defi¬
nides en les ordenances. Aquest
marc normatiu permet aclarir els
límits de la convivència quan hi ha
confrontació d'interessos; permet
saber què cal fer quan es desco¬
neixen els deures, o saber quins
comportaments en l'espai públic
són inadequats i fins i tot sancio-
nables. Així doncs, promoure el
civisme també comporta recordar
el marc normatiu de la ciutat. Per

això, el Pla municipal per millorar
el civisme té en projecte divulgar
un recull simplificat, actualitzat i
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amè de les ordenances municipals perquè es pugui
consultar sempre que se'n tingui necessitat.

Actualment, l'objectiu municipal de consolidar una
ciutat habitable, amb serveis de qualitat, amb riquesa
d'iniciatives i amb atractius per als visitants, es pot
considerar assolit. Ara correspon a la ciutadania assu¬
mir que és corresponsable en el manteniment d'a¬
questes condicions de qualitat.

Tothom pot contribuir-hi predicant amb l'exemple,
informant, sensibilitzant o fent accions cíviques al seu
barri. Els voluntaris i voluntàries treballaran al costat
de les entitats i associacions de cada districte fent tas¬
ques d'informació i sensibilització per fomentar la
millora del civisme a la ciutat.

Per fer-se voluntari:
• Telèfon 010 (preu de la trucada 0,55 euros/3
minuts)

• www.bcn.es
• Casa del Món, al carrer de les Tàpies número 3
(a tocar de l'avinguda Drassanes).

B. La presència de gent al carrer:
• Participants a les festes de Barcelona

Participants
1996

1.950.000
2001

4.000.000
2002

4.450.000

C. L'increment dels visitants per motius professionals
o turístics:
• Nombre de congressos i convencions:

Congressos
1998

1.002
2001

1.345
2002

1.363

• Nombre de turistes i pernoctacions:

Pernoctacions
Turistes

1998

7.400.337
2.969.490

2001

7.969.496
3.378.635

2002

8.694.770
3.580.986

• Nombre de viatgers a l'aeroport de Barcelona

1998 2001 2002

Viatgers 16.195.032 20.747.512 21.347.664

En els darrers temps no ha parat de créixer la par¬
ticipació ciutadana en els esdeveniments populars;
s'ha incrementat el turisme; ha augmentat la pobla¬
ció nouvinguda i s'han diversificat els seus orígens.

Aquesta intensitat d'interaccions, propostes, inicia¬
tives i maneres de viure fan que la ciutat sigui, per
naturalesa, un espai de riquesa, però facilita alhora
l'aparició d'alguns problemes de convivència.

Algunes dades que il·lustren la densitat de població
i d'activitat de la Barcelona actual:

A. La densitat d'activitat: Si bé ha disminuït la pobla¬
ció resident a la ciutat, que com la resta de capitals
europees en la dècada dels noranta han vist créixer la
població difosa en el territori metropolità, no s'ha
reduït la població real de la ciutat. Barcelona està
plena de nit i de dia perquè segueix essent centre de
serveis i de treball. Encara hi ha més d'un 75% de
residents que es queden a treballar a la ciutat, a més
dels 130.000 llocs de treball que Barcelona ofereix a
persones de fora del municipi.
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Pau, diversitat i
desenvolupament
sostenible

141 dies de diàlegs, exposicions i espectacles

El Fòrum Universal de les
Cultures és una iniciativa

pionera que, durant
prop de cinc mesos,
convida ciutadans i

personalitats de tot el
món a viure en directe i

participar en tota
una sèrie d'iniciatives
culturals i d'oci amb

l'objectiu de tractar de
construir un món millor.

La pau, la diversitat cultural i el desenvolupament
sostenible són els tres grans valors a partir dels quals
s'estructura una convocatòria que tindrà el visitant
com a protagonista.

Durant 141 dies, el Fòrum proposarà un seguit de
Diàlegs que no tindrà com a protagonistes els estats i
els seus representants, sinó els ciutadans i les organit¬
zacions de tot tipus que vulguin aportar vies de pen¬
sament noves sobre les principals qüestions que figu¬
ren en l'agenda mundial, i ajudar així a construir
valors comuns que deixin un llegat durador a la
comunitat internacional.

Les conferències, debats, seminaris i trobades inter-
culturals comptaran amb la participació d'alguns dels
més rellevants intel·lectuals i pensadors de l'actualitat,
els quals exposaran les seves idees en l'Edifici Fòrum i
al Centre Internacional de Congressos de Barcelona.

El Fòrum està organitzat per l'Administración
General del Estado, la Generalitat de Catalunya i
l'Ajuntament de Barcelona sota els auspicis de la
UNESCO, i s'inaugurarà la nit del dissabte 8 de maig i
es perllongarà fins al 26 de setembre.

Els actes centrals tindran lloc al Recinte Fòrum, un
espai immens que la ciutat ha reurbanitzat a tocar
del riu Besòs, a l'extrem nord-est de la Diagonal. En
un entorn festiu i per a tots els públics, el visitant
podrà sentir, celebrar, crear, divertir-se, reflexionar,
aportar i participar en una nombrosa oferta d'exposi¬
cions, activitats i espectacles de carrer com teatre,
dansa, circ i música, tallers, jocs i mercats d'artesania,
o degustar una àmplia oferta gastronòmica de les
més diverses procedències.

El Fòrum Diàlegs inclourà 45 temàtiques diferents
perquè els especialistes i els que no ho són tant deba¬
tin sobre alguns dels assumptes que més ens preocu¬
pen a tots.

El Fòrum a la Ciutat aplegarà un seguit d'exposi¬
cions, concerts i espectacles que inundaran Barcelona
a partir del mes de maig i fins a finals de l'estiu.
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Quatre exposicions d'abast universal
Barcelona acollirà 24 exposicions durant el
Fòrum. La majoria es podran veure en els
museus i centres culturals que hi ha repartits
per la ciutat, i han estat expressament projec¬
tades per a l'esdeveniment. Però n'hi haurà
quatre de grans dimensions que produeix de
forma directa l'organització del Fòrum.

Ciutats, cantonades: Elogi de la ciutat com a cruïlla de cultures, comunicació i
intercanvi. Els punts de trobada i les cantonades serveixen per reflexionar
sobre el contrast, el consens i el conflicte. Inclou vint escenografies de fins a vint
metres d'alçada i les maquetes de Nova York, Tòquio i Estrasburg. Dirigida per
Manuel de Solà-Morales, es podrà veure al Centre de Convencions.

Els guerrers de Xi'an: 140 peces de més de dos metres d'alçada cadascuna que
representen persones que van existir fa dos mil anys a la Xina imperial, es podran
contemplar en formació marcial, tal i com van ser trobades a la ciutat de Xi'an.
L'exposició vol fer reflexionar sobre la necessitat humana de transcendir la pròpia
mort, especialment per part d'aquells que en vida van tenir tot el poder. Mostra
dirigida per Dolors Folch i que s'exposarà al Moll Nord del port.

Habitar el món: és la mostra més gran. Pretén explicar els
limitats recursos dels quals disposa el planeta i la seva
relació amb la majoria dels conflictes humans passats i
presents. Com s'han instal·lat els humans a la terra? Com
es relacionen entre ells? Quina és la causa dels actuals problemes mediambientals? Les
relacions entre l'espai i l'ésser humà s'aborden a tres escales: territori (humanitat),
ciutat (la societat en la qual vivim) i hàbitat (l'individu). Ocuparà més de 4.000
metres quadrats al Pavelló de la Marina, i està dirigida per Ramon Folch.

Veus: al món hi ha 5.000 llengües diferents, que el visitant podrà conèixer..
L'exposició pretén explicar la diversitat humana mitjançant el descobriment de
la riquesa de la comunicació en tant que expressió de les múltiples cultures i
com a eina que afavoreix el diàleg entre elles. El muntatge està dirigit per
Vicenç Villatoro i s'ubicarà al Centre de Convencions.
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Concerts i espectacles
per a tots els gustos

El Fòrum proposarà una àmplia oferta lúdica tant a aquells
que s'acostin al recinte on tindran lloc la majoria d'esdeveni¬
ments del certamen com a aquells que es quedin a la ciutat.

al recinte Fòrum:
s'hi podrà gaudir de setze àrees d'espectacles, cinc cicles
de música, de les actuacions de 140 grups musicals, de 48
espectacles de carrer, de 450 concerts, de funcions de circ,
de 24 espectacles teatrals, deu de dansa, nou accions d'ar¬
tístiques, cinc grans produccions i, especialment, de set
muntatges: L'arbre de la memòria, una obra de
Comediants; El gegant dels 7 mars, de tipus ecologista;
Fantòtems, protagonitzat per titelles gegants; Higroma,
una cercavila itinerant que cada dia recorrerà el recinte;
Somnis d'una nit d'estiu, una cercavila nocturna;
Omkarakala: moure el món, un espectacle de gran impac¬
te que tindrà lloc cada dia a la posta del sol; Espectacles

de carrer i Gòtics, petits muntatges
que convertiran cada racó del recinte
en una explosió de colors i emocions.
Els espectacles tindran lloc en dos
grans escenaris, la Carpa Cabaret i el
Petit Grec, a més del vaixell Naumon,
de la Fura dels Baus. El Fòrum es clou¬
rà amb un piromusical que traçarà un
gran cercle de llum i so sobre el cel
de Barcelona.

a la ciutat:
a les vint exposicions que se celebra¬
ran en museus i centres culturals, cal
afegir-hi el Carnaval de Salvador de
Bahia al Passeig de Gràcia, un espec¬
tacle que pretén unir sonorament
tots els barris de Barcelona amb la
col·laboració de 4.000 músics, el
Sonar o, entre altres, un concert de
Bob Dylan.
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Un miler d'empleats
municipals ja tenen
entrades per al Fòrum

392004

Entorn d'un miler
de funcionaris i

empleats de
l'Ajuntament de
Barcelona havien
comprat, a finals
de gener, entrades
per visitar el Fòrum
Universal de les
Cultures. A cent

dies de la inaugu¬
ració, els organitza¬
dors es mostren

satisfets amb

aquesta dada, que

Les entrades que més èxit han tin¬
gut fins ara són els abonaments
de tres dies, seguides per les d'un
dia i pels passis de temporada.

Els funcionaris municipals es
poden beneficiar de descomptes
del 12% del preu de totes les
entrades, IVA inclòs. A aquests
descomptes, s'hi ha d'afegir un
altre 12% de rebaixa si es com¬

pren les entrades o abonaments
abans del 8 de maig, que és el dia
que s'inaugura el Fòrum.

D'aquesta manera, els funcio¬
naris i empleats municipals
podran adquirir, fins al 8 de juny,
les entrades d'un dia per 15,7
euros, les de tres dies per 31,4 i
els passis de temporada per 125,7.
Hi ha preus reduïts per a joves
d'entre 17 i 25 anys, per a nens i
per a més grans de 60 anys i per a
persones que pateixin algun tipus
de disminució física.

El passi d'un dia permet acce¬
dir a totes les activitats que es
facin al Recinte Fòrum durant un
dia sencer, i inclou l'accés a una
de les exposicions temporals del

Fòrum que tinguin lloc a la ciutat.
L'entrada de tres dies inclou tres

cupons i permet repartir les visites
en dies no necessàriament conse¬
cutius. Finalment, el passi de tem¬
porada permet visitar el Fòrum els
141 dies que durarà el certamen,
visitar totes les exposicions i obte¬
nir descomptes en el Fòrum
Ciutat. Les entrades no permetran
accedir als Diàlegs.

Les entrades es poden comprar
a la Intranet de l'Ajuntament,
enllaçant amb Servicaixa. Quant
als passis de temporada, s'han de
sol·licitar també en qualsevol cai¬
xer de Servicaixa, però s'han de
passar a recollir per recollir a
Turisme de Barcelona (plaça de
Catalunya, 17), de dilluns a dissab¬
te de 10 a 20 hores.

Gabriel Pernau



Cap a una cultura
participativa

L'Ajuntament de Barcelona ha obert per primer cop
les portes que els ciutadans participin, a títol indivi¬
dual, en el debat dels grans temes de ciutat. Així ho
estableixen les Normes de Participació aprovades el
novembre del 2002. Un cop passada la cita electoral
del 2003, les normes s'han estrenat amb el nou
mandat i dos pesos pesants: el Pla d'Actuació Muni¬
cipal (PAM) i els deu PAD de Districte.

En un moment en el qual encara no s'ha tancat el
procés-està pendent l'edició de la Memòria Participa¬
tiva i l'aprovació definitiva del PAM a final de març-
ens hem volgut apropar a aquesta experiència inno¬
vadora per oferir-ne unes primeres reflexions.

"Gestionar bé ja no és suficient. No n'hi ha prou
de construir un equipament o un parc. A la gent li
preocupa què fem, per què ho fem i com ho fem.
Vol que la seva opinió sigui escoltada", afirma
Francesc Osan, director de Participació Ciutadana,
tot explicant per què la participació ha esdevingut
un dels elements centrals del mandat actual.

Sobre la participació ciutadana individual, Fran¬
cesc Osan assenyala que "hem obert aquest flanc,
d'una manera incipient encara, però la gent hi està
participant". "Penso que l'important és que hem
començat -reflexiona Osan-, Les xifres de participa¬

ció que hem tingut són molt significatives, si pen¬
sem que és el primer cop que es fa una cosa així.
També s'ha de dir que les 1.500 persones que han
respost les 600.000 butlletes que es van enviar amb
Barcelona Informació suposen un 1 % dels barcelo¬
nins. Està bé, però és insuficient. Tot tenint en
compte, insisteixo, que és una xifra positiva si la
comparem amb altres ciutats. A Porto Alegre, ciu¬
tat amb molta més tradició en aquest sentit, tenen
entre un 2 i un 3 % de participació".

Dels resultats, Francesc Osan en destaca la revita-
lització de l'estructura reglada ja existent, com ara
la d'alguns consells sectorials que havien entrat "en
un estat letàrgic", per exemple. El Director de Parti¬
cipació Ciutadana fa una valoració "molt positiva,
francament" de la campanya que s'ha fet a través
dels Districtes. També reconeix que "segur que hem
fet errors de coordinació, però al mateix temps
s'està demostrant que aquesta manera de fer-ho
diferent és també una gran riquesa". "Tot això",
afegeix, "ho hem fet amb una sabata i una espar¬
denya. Fiem començat d'una manera intuïtiva".

L'experiència dels districtes posa de manifest la
complexitat del procés. En alguns districtes, el
nivell de participació ha estat alt, en d'altres tot el
contrari. Carmen Méndez, tècnica de Participació

40 Lamunicipal



Ciutadana de l'Eixample, explica
que cada setmana reben "més de
cent butlletes de Barcelona Infor¬
mació, i la major part són de
gent del districte. Sorprèn la res¬
posta del ciutadà individual, les
ganes de participar". Però Marta
Rubio, cap de Comunicació i Qua¬
litat de les Corts, manifesta la
seva decepció, perquè "al contra¬
ri del que jo pensava, i després
de tant esforç, la participació ha
estat molt baixa. Vam enviar
40.000 butlletes, i s'han rebut
150 respostes. I el procés era sen¬
zill. Protestar costa poc, i fer el
gest de participar costa més. Les
que sí han respost mol bé són les
associacions i entitats. Això sí: la
informació que hem obtingut
dóna molt joc

Núria Costa, cap de Comunica¬
ció de Sants-Montjuïc, considera
positiva l'experiència, però pensa
que "hem de reflexionar sobre
això. Ho hem fet tot de pressa i a
corre-cuita". En aquest districte
han rebut la resposta de 300 ciu¬
tadans. "Veus que la gent no
vol", diu Núria Costa. "Pensen
que la feina de planificar i gestio¬
nar correspon a l'Administració".

Maria Gas, cap de Comunica¬
ció de Sarrià-Sant Gervasi, opina
que la campanya participativa
"allarga més els processos (d'a¬
provació de projectes com ara els
PAD). Per això calen més recur¬

sos, humans, tècnics i de temps".
Pere Nieto, conseller tècnic
d'Horta-Guinardó, pensa que

"estem dins d'un procés irreversi¬
ble. Però la participació no és tan
fàcil de fer-la efectiva. És un tre¬

ball a termini mitjà. I per part de
l'Administració ens toca aprendre
a fer les coses tenint en compte
les opinions de la gent".

"La participació és un canvi de
cultura que hem començat, però
que hem d'assolir", afirma Fran¬
cesc Osan. "És una cosa transver¬

sal, de tot l'Ajuntament. Hi ha un
Ajuntament participatiu, o no.
Tots hem de canviar de mentali¬
tat: polítics, tècnics, personal,
associacions, ciutadans... I et tro¬
bes resistència a molts nivells. Hi
ha gent a la casa a qui no li agra¬
da la idea, i que diu: 'Escolta, jo
he fet un projecte meravellós.
Per què l'haig de discutir amb els
veïns?"'.

Ara s'hauran de crear meca¬

nismes perquè els ciutadans
puguin opinar i discutir cara a
cara amb l'Administració local. I

ja s'estan buscant les metodolo¬

gies per poder incorporar aques¬
tes opinions al desenvolupament
dels projectes.

D'altra banda, a partir d'abril
començaran els cursos de reciclat¬
ge per als treballadors munici¬
pals, cursos que abordaran
aquesta transformació cap a una
cultural municipal participativa.

I els ciutadans, són conscients
que participar és alguna cosa més
que sortir al carrer durant la
Festa Major? "Crec que la nostra
ciutat està madura -assegura
Osan- La gent que hi hagi parti¬
cipat i vegi que això funciona i
no és una presa de número, pro¬
vocarà un efecte multiplicador
boca a boca. I així començarà a
canviar la percepció de la gent.
Però compte, que això, si no fun¬
ciona, pot tenir el mateix efecte
multiplicador en negatiu".

Felicia Esquinas
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VE-butlletí

compleix un any

Justament ara fa un any va aparèixer el primer número
de l'E-butlletí. Va sorgir de la demanda dels
professionals dels recursos humans, i es va incloure
com a producte al pla de Comunicació Interna de la
Direcció de Recursos Humans.

L'E-butlletí facilita l'abordatge de novetats, conceptes,
tendències, metodologies, publicacions i en tot allò que
pot ser d'interès pels professionals que tenen entre les
seves funcions la direcció de recursos humans.
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La coordinació del butlletí es fa des
del Departament de Desenvolupament
i Comunicació interna i s'hi poden
enviar propostes a través del mateix
butlletí o a la bústia de suggeriments
de recursos humans.

En un primer moment, des de la direcció de
Recursos Humans es va començar a treballar per
impulsar un butlletí mensual en format electrònic,
que reunís alguns d'aquests temes des d'una pers¬
pectiva tècnica, és a dir, dirigit exclusivament a
aquell personal que té funcions més especialitzades
en l'àmbit dels recursos humans (caps i responsables
de personal).

Èfdtvo fdoón Y« favonios fienamientas Ayuda

* . * J J 4 9 a J Jg v . <9A"* Detenet Actuaba» Ireao Búsqueda Favonios Haionat Coneo Imprint Modficai Red.com

■ -Ifflx

Ajuntamsnt de Barcelona ® bovnb-anrt

I Recursos Humans
I - r " v*

■■■i *
n C > Mapa HT

& :Sarvw3l¿iaá B -S
1 e-BUTU_ETI

-

Bullien del mes
Bulllelins anteriors

Preguntes mes frequents
Subscripcions

Qué és L'e-Butlletí'
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L'eB no s'envia. Només existeix en formet electrònic i no hi ha cap versió en paper. Esta
sempre resident a la intranet, a la pègina de recursos humans on esta disponible en tot
moment Si esteu interessats/des en saber quan ha sortit un nou butlletí, us podeu
inscriure al servei de subscripcions.

Com funciona ei servei de subscripcions >
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•b d'aquest mes és d'un mercat optimismo da fat, ten
el nom - fer-te une vida-Je dóna prou pistes par saber
pots trobar an aquest portal. El seu autor, Marts Albion,
n reconegut professor de Marketing de la Harvard

lue es va fer famós amb al bestseller "Vivir
i" (Amat Editorial, 2002).

n anglès i té una estructura d'alló més inusual i
divertida. Organitzada com una carpeta amb separadors, as

ixeminent als continguts de les carpetes dels
apartats que conformen la veb. Tota ella gira
a idea o a l'esperança de poder desenvolupar una
a, a més, això et fad fell;.

'a home, trobem la carpeta amb els difer

A poc a poc es va anar definint el contingut del
\'E-butlletí considerant que podia ser útil a tots els
comandaments. D'aquesta manera, sense renunciar
en un futur a un instrument molt més específic, es
va decidir publicar-lo a la intranet i fer-lo accessible
a tot el personal. Avui \'E-butlletí ja ha complert un
any i se n'està preparant el número 12.

El nombre de subscriptors va augmentant mes
rera mes. Al dia d'avui n'hi ha 450. Hem de remarcar

que els "subscriptors" són persones que reben men¬
sualment un correu electrònic amb el sumari del
butlletí en el moment que aquest es publica, només
cal que ho sol·licitin via intranet.

La Direcció de Recursos Humans vol agrair a
tothom l'acollida i els suggeriments que ha anat
rebent i que l'han motivat i orientat per anar incor¬
porant canvis amb algunes de les opinions rebudes.
Entre les opinions rebudes i els canvis que s'hi han
anat introduint es pot destacar que \'E-butlletí ha
passat de ser únicament electrònic a tenir algunes
de les unitats de coneixement descarregables en for¬
mat paper. Que des del gener de 2004 hi ha un
canvi de disseny en la maquetació i tot el butlletí es
pot descarregar en pdf. O que totes les unitats de

coneixement són interactives i també es procura que
el text tingui un caràcter més centrat en aspectes
tècnics i no tant de divulgació com en els primers
números.

Per celebrar aquest número 12, i conscients que
hi ha treballadors que no disposen de connexió per
accedir a la xarxa, s'enviarà en format paper aquest
exemplar.

A més a més, a finals d'any es farà un recull dels
butlletins apareguts durant aquest període. El pri¬
mer recopilatori serà al mes de gener del 2005, amb
tots els publicats amb el nou format durant l'any
2004.

Una particularitat de l'E-butlletí és la possibilitat
de col·laborar-hi, ja sigui escrivint-hi o bé proposant
temes concrets. No dubteu a contactar amb la
Direcció de Recursos Humans i fer propostes sobre
temes d'interès.

Alfons Hurtado
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El Patrimoni
Historicoartístic de
Barcelona en un cd

i^LEG de patrimoni arquitectònic
Barcelona

- novetats

710 Habitatges - 6 Emplaçaments

KnUfüTUPTU

Catàleg de Patrimoni arquitectònic de ben

Projecte Sant Andreu-Segrera

Centre de Convenooni. Fòrum 200» a

L^abltaga de protecció a Barcelona
Barcelona, Ciutat en Transformació

Le Barcalóñete. 280 aniversari iTM-MOlJ

2000 Anys d'Història da Barcelona

El passat dia 9 de desembre
es va presentar un cd que
inclou la base de dades sobre
els edificis protegits del
Patrimoni Historicoartístic de la
ciutat de Barcelona. Aquesta
mateixa base de dades es va

presentar també en el seu for¬
mat web, que és consultable
a través de la pàgina:
www.bcn.es/urbanisme.

La nostra ciutat es caracteritza per un patrimoni
urbà de gran valor, el qual comprèn des d'ele¬
ments puntuals fins a conjunts i trames urbanes
de naturalesa més complexa. Aquesta diversitat
es manifesta com a mostra dels períodes històrics
que s'han anat produint al llarg de la història de
la ciutat, tot i que se'n conserven més de períodes
relativament recents i que es corresponen amb
els períodes d'expansió urbana de la ciutat més
esplendorosos. Durant l'any 2000, l'Ajuntament
de Barcelona va aprovar els 10 Plans Especials de

Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg dels districtes de la
ciutat. Així culminava el procés de revisió del Catàleg anterior vigent
des de l'any 1979 i que comprèn el patrimoni urbà general acumulat
en el transcurs dels dos mil anys d'història urbana de Barcelona fins
a mitjan dècada de 1960 aproximadament.
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Aquests Plans Especials signifi¬
quen la superació del concepte de
catàleg, perquè permeten conju¬
gar tant els aspectes de protecció
com les diferents casuístiques
urbanístiques en què es troben
els diversos béns protegits.
L'actual protecció del patrimoni
de la ciutat comporta, en primer
lloc, la protecció dels elements
representatius de tots el moments
de la història de l'actual terme

municipal de Barcelona, amb una
atenció especial als aspectes i ele-
ménts més lligats a la història dels
diferents barris que els compo¬
nen. Aquesta solució permet
coordinar els criteris de protecció
i els de planejament; donar trac¬
taments que, tot i ser generals
per a tota la ciutat, s'ajusten a les
característiques de cada districte; i
facilitar l'anàlisi i discussió de
cada un d'aquests documents de
manera més detallada. Una
manera d'actuar que remet a la
voluntat política de l'Ajuntament
de contribuir a la descentralitza¬
ció de la vida municipal.

Per tal de donar a conèixer
d'una manera entenedora, i utilit¬
zant les eines tecnològiques a l'a¬
bast actualment, s'ha treballat per
acostar la informació continguda
als diversos plans a través d'un
cdrom i d'una pàgina web. La
complexitat i amplitud de la docu¬
mentació elaborada, per una
banda, i, per l'altra, el caràcter

www.bcn.es/urbanisme
divulgatiu del format, ha compor¬
tat fer una tria del contingut de
les fitxes de cada element. Per

aquest motiu, únicament aparei¬
xen ressenyats els béns protegits
amb nivell A, B i C que són aquells
que la normativa obliga a mante¬
nir. La documentació gràfica, la
normativa i les memòries dels
Plans no han estat recollides en

aquests formats. Un cas concret
d'aquesta selecció és el Conjunt de
l'Eixample, que està integrat per la
totalitat dels edificis inclosos en el
seu àmbit i subjectes a una norma¬
tiva específica, del qual únicament
hem seleccionant els elements pro¬

tegits individualment.
El cd que es presenta permetrà

a l'usuari conèixer els elements
protegits pel catàleg, el seu grau
de protecció i aquella informació

que pot ésser més útil conèixer. El
respecte pel patrimoni històric de
la ciutat passa, en primer lloc, pel
seu coneixement.

El contingut del cdrom és
consultable en format web i per¬
met obtenir d'una manera efecti¬
va i ràpida una gran part de la
informació continguda a les fitxes
dels Plans Especials i facilita la
percepció global de les protec¬
cions aprovades.

El cd està disponible al Servei de
Publicacions de l'Ajuntament
de Barcelona al preu de 30€.

Sector d'Urbanisme
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breus
sant martí

L'Any europeu de persones amb discapacitat a Sant Martí

Amb motiu de l'Any
Europeu de les Persones
amb Discapacitat que es
va celebrar l'any passat,
des del Districte de Sant
Martí i més concreta¬

ment des de la Comissió
d'Accessibilitat del Con¬
sell Plenari es van orga¬
nitzar diferents activitats,
amb força participació

als diferents actes de molts veïns i veïnes
dels diferents barris i, també, d'altres llocs
de Barcelona.

Entre d'altres coses, cal destacar les
diverses xerrades-col·loquis (Una ciutat per
a tots i per a totes, Els serveis personals,
L'accés de les persones amb disminució al
món laboral ordinari i les condicions de les

pensions); l'exposició fotogràfica Parc Dia¬

gonal Mar, quatre visions amb la confe¬
rència L'altra mirada; l'espectacle de tite¬
lles Els nens del barri i, com a activitat
final, a mitjan de desembre va tenir lloc, a
la Parròquia Patriarca Abraham, l'acte de
cloenda de l'Any Europeu de les Persones
amb Discapacitat en el Districte de Sant
Martí amb l'actuació de la coral AMIBA, el
Petit Ballet de Barcelona i la participació
del CE Dracs de Guttmann.

D'altra banda, durant aquest any 2004
és previst seguir treballant per la millora
de l'accessibilitat i la promoció de les per¬
sones amb discapacitat i fer diferents cam¬
panyes de sensibilització adreçades als
nens i les nenes amb difusió a les bibliote¬

ques i ludoteques del districte de Sant
Martí d'un conte de Les Tres Bessones on

es ressalta que tothom és diferent i, per
tant, és més divertit.

sostenibilitat

BCNeta!
Els tallers de cotxes, amb l'Acord Cívic per una Barcelona Neta i Sostenible

Dins del marc de l'Acord Cívic per una Barcelona Neta i Sostenible, l'Associació Tècnica
d'Automoció (ASOTEC) han signat un conveni amb l'Ajuntament per a col·laborar amb
els serveis de BCNeta en la neteja de l'espai públic i aplicar criteris de sostenibilitat als
seus tallers. El conveni el van signar el regidor de Serveis Urbans i Manteniment, Francesc
Narváez, i Elena Cusac, representant de l'ASOTEC.
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premis

"Barcelona. Art ¡ aventura del llibre: la impremta Oliva de Vilanova"
rep una menció especial dels Premis Ciutat de Barcelona

Santi Barjau i Víctor Oliva, autors del llibre Barcelona. Art i
aventura del llibre: la impremta Oliva de Vilanova, han
rebut una menció especial dels Premis Ciutat de Barcelona
2003 "per la seva aportació a la història de la impremta a
Barcelona". El llibre ha estat coeditat per l'Ajuntament de
Barcelona i Oliva Editor. A través de la història de la recone¬

guda Impremta Oliva de Vilanova, que es va traslladar a Bar¬
celona el 1915, l'obra traça un recorregut per les arts del
llibre a Catalunya i la resta del món durant el primer terç del
segle XX.

postals

BARCELONA
PER LA PAU

Barcelona Postal

amplia la seva col·lecció

El passat i el present de la nostra ciu¬
tat protagonitzen els nous lliura¬
ments de Barcelona Postal. Aquesta
col·lecció que publica l'Ajuntament
s'ha ampliat amb noves postals, dedi¬
cades a la Barcelona Romana, la Bar¬
celona Medieval i la Barcelona Mo¬

dernista, de nou amb imatges singu¬
lars, petits detalls o perspectives insò¬
lites que ens faran viatjar en el temps
per un entorn urbà carregat d'histò¬
ria. La quarta novetat de Barcelona
Postal se situa a l'època contemporà¬
nia. És un testimoni de la indignació
que va fer sortir al carrer milers de
barcelonins per protestar contra la
guerra a l'Iraq. Porta el títol de Bar¬
celona per la Pau i recull les imatges
de les manifestacions i actes organit¬
zats per aquell moviment cívic i
espontani. Com és habitual, algun
dels nous títols de Barcelona Postal
arribaran gratuïtament als ciutadans
amb un encartament a la revista Bar¬
celona Informació.
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trobades
Barcelona acull la segona Conferència d'Alcaldes Europeus

Alcaldes de tot Europa i experts en diverses disciplines es van trobar a l'European Mayors
Conference 2004, que es va celebrar els dies 13 i 14 de febrer al Centre de Cultura Con¬
temporània de Barcelona (CCCB). La trobada, organitzada per la London School of Eco¬
nomics i l'Aula Barcelona (CIDOB), es va dedicar a analitzar els models de regeneració
urbana i a debatre sobre cohesió social i immigració. Barcelona va exposar el model de
transformació desenvolupat a Ciutat Vella i a l'àrea del Fòrum de les Cultures 2004. La
segona Conferència d'Alcaldes Europeus va tenir com a convidat especial l'alcalde de
Washington, Anthony Williams.

habitatge
Nou servei d'atenció municipal per a
l'assetjament immobiliari

L'Ajuntament ha creat un nou servei d'a¬
tenció per als afectats per l'assetjament
immobiliari. Aquest servei es canalitza a
través de l'Oficina Municipal d'Informació
al Consumidor (OMIC, Ronda Sant Pau, 43)
i proporciona informació sobre els drets i
les obligacions dels ciutadans, a més d'ofe¬
rir ajuda i assessorament jurídic i de per¬
metre l'accés a la informació sobre política
d'habitatge de l'Ajuntament.

L'assetjament immobiliari, que es pro¬
dueix principalment a Ciutat Vella, afecta
gent gran o en situació desfavorida que
viuen a finques velles i paguen lloguers de
renda antiga. Aquests ciutadans pateixen
una forta pressió per part de les empreses
immobiliàries perquè abandonin el pis on
viuen. Les estratègies emprades van des
del tall de subministraments bàsics (aigua,
llum...) fins al bloqueig de comptes banca¬
ris perquè els inquilins no puguin ingressar
el lloguer.

Com a complement d'aquest servei es
crearà una Comissió de Coordinació, on
figuraran representants de Serveis Perso¬
nals, Patronat Municipal de l'Habitatge,
l'Institut Municipal d'Urbanisme, la regi¬
doría de Drets Civils i l'OMIC.
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Els Jocs Mundials de Policies i Bombers, Menció d'Honor del Premi de Protocol

El VI Premi Internacional de Protocol, organitzat per l'Asociación Española de Protocolo i
l'Escola Internacional de Protocol, ha distingit amb una Menció d'Honor el Comitè Orga¬
nitzador dels X Jocs Mundials de Policies i Bombers, celebrats a Barcelona l'estiu del
2003. La menció s'ha atorgat als Jocs dins la categoria Millor Organització d'Actes el
2003, "per la seva meritòria organització i pel significat que aquesta trobada porta
implícit en aplegar a l'entorn d'un marc de sana competició esportiva persones que tre¬
ballen en benefici de la societat a tot el món". La desena edició d'aquests Jocs, amb el
lema "Se la juguen per tu", va portar a Barcelona més de deu mil participants de cossos
de policies i bombers de tot el món. Va constituir un èxit esportiu i social.

arbrat

Substitució progressiva dels plàtans
per altres espècies

La plantada d'arbres prevista al Pla de
Gestió de l'Arbrat Viari preveu la substi¬
tució progressiva dels plàtans per altres
espècies, una mesura adoptada per pro¬
moure la biodiversitat a la ciutat.
Xicrandes i acàcies formaran part dels
4.500 arbres que l'Institut Municipal de
Parcs i Jardins plantarà a Barcelona, i
que reemplaçaran els exemplars morts
o els arbres malalts que no es poden
recuperar. Una part d'aquest arbrat
poblarà la zona del Fòrum de les Cultu¬
res 2004, que acollirà més d'un centenar
d'espècies als seus parcs i espais públics.
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gent
de la Casa Gran
Estanislau Boada, poeta a Ciutat Vella

N'ha vist de tots els colors. En els vint anys que fa que treballa a Ciutat
Vella, Estanis Boada s'ha hagut d'enfrontar a multitud de casos de misè¬
ria. Ha ajudat famílies desesperades per la imminència d'un desnona-
ment, multidrogaddictes, a homes i dones que ho havien perdut tot i a
afectats per esfondraments de pisos, incendis o inundacions. Però, lluny
de treure's la feina del cap, cada vespre, quan surt de Barcelona després
d'una llarga jornada laboral, l'Estanis arriba a Premià de Mar i troba el
seu refugi en la poesia.

Els poemes de l'Estanis Boada parlen
d'amor i de petons, de mar i d'in¬
fants, d'encontres i separacions.
Els seus versos són optimistes i vitals,
"ells mateixos música", segons deia
en el pròleg del seu primer llibre,
A l'ombra d'un capvespre obscur,
Salvador Espriu.

"Faig la feina que m'agrada, la
que de petit sempre havia volgut fer.
Per què? Per la meva filosofia de
vida, per la meva escala de valors,
per sensibilitat social", reflexiona
en veu alta.

Estanis Boada va iniciar-se en el
treball social mentre estudiava Psico¬

logia. Va foguejar-se al Tribunal
Tutelar de Menors, però va ser al
reformatori de Wad-Ras on va acu¬

mular experiència i vivències. Al
Col·legi de l'Esperança, s'hi va espe¬
cialitzar en delinqüència juvenil, va
conèixer el drama personal de nois
als quals la sort els havia estat esqui¬
va, delinqüents uns, simples nois
abandonats altres. Allà va conèixer
uns joves "Vaquilla" i "Torete",
i va viure la por en pròpia carn el
dia que uns interns el van lligar a
una cadira, el van amenaçar amb
una pistola i es van fugar.

L'any 1981, un conflicte laboral el
va deixar al carrer. L'Estanis i els seus

companys van denunciar que els nois
eren maltractats i torturats, van fer
un tancament per cridar l'atenció
sobre aquest fet, i va perdre la feina.

Aquell mateix any entrava a
l'Ajuntament de Barcelona, el qual,
dos anys després de la primeres elec¬
cions municipals, buscava persones
amb experiència. El 1983 va passar-
se a la no menys dura tasca d'ajudar
els adults que passaven per l'alberg
del carrer Valldonzella: "Necessita¬
ven gent que es cuidés dels margi¬
nats, de tota aquella gent que viu al
marge del marge de la societat, els
indigents, les persones que no tenen
un lloc on dormir ni on menjar".

En l'actualitat, l'Estanis és el cap
del Programa d'Urgències, Emergèn¬
cies Socials i Ajuts per a l'Habitatge.
Des d'aquí s'encarrega d'allotjar en
pensions persones sense habitatge,
d'atendre indigents a la via pública,
de donar suport als cinc centres de
serveis socials que l'Ajuntament té a
Ciutat Vella, d'ajudar econòmica¬
ment famílies amb dificultats econò¬

miques, d'assessorar els afectats per
sinistres i del que calgui.

Haver de decidir si es dóna o es

denega un ajut comporta el perill
d'equivocar-se o que la part s'ho
prengui com una injustícia. Ell inten¬

ta fer molt i discutir poc: "El meu
caràcter no s'ha fet més agre en tots
els anys que fa que treballo aquí.
Em continua agradant el meu treball
tot i que és dur, dedicat i incompati¬
ble amb qualsevol altra activitat".
I també una feina de risc. Aquest
home de parlar tranquil ha patit
intents d'agressió i amenaces
telefòniques, però s'ho pren amb
calma. Són coses de la feina, diu.
Tots els seus companys han patit
situacions similars.

Potser és per això que va dedicar
un dels seus llibres als treballadors
dels serveis socials de Ciutat Vella
"per ser com són, per la seva capaci¬
tat per ajudar els més desafavorits".

Va començar a escriure mig de
casualitat. El seu era la música. Esta¬
va dins del corrent de la nova cançó,
havia fet de teloner de cantautors

com Pi de la Serra o Ovidi Montllor i
fins i tot s'havia endut un premi.
Un dia es va posar a escriure les lle¬
tres de les seves cançons i des de lla¬
vors va deixar la música de banda.
L'Estanis du sempre una llibreta a la
butxaca, perquè mai se sap en quin
moment li pot venir la inspiració.

Avui, amb tres llibres publicats
i quatre premis literaris al sarró, té
centenars de poemes escrits i dos
llibres quasi a punt per ser editats,
però li falta temps per a les inevita¬
bles correccions.

La feina, sempre la feina, és
el primer. "El treball és ingent, tot
i que sempre es podria fer més",
comenta sense lamentacions.

Gabriel Pernau
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Guia't per Barcelona
Passejades per la Barcelona científica
Xavier Duran i Mercè Piqueras

Aquesta guia pretén cridar l'atenció sobre
el màxim nombre possible d'elements que
recorden l'activitat científica i industrial de
la ciutat, així com els elements tecnològics
en què sovint no pensem: des de la distribu¬
ció de l'aigua fins a la mobilitat dels ciuta¬
dans. Finalment, el lector troba alguns itine¬
raris
on els edificis, monuments, els museus
i el seu contingut poden ser vistos des del
punt de vista científic a més de l'artístic.

Barcelona
Museus / Museos / Museums

Al llarg de les dues últimes dècades, Barcelo¬
na ha esdevingut una de les ciutats
de referència per al turisme cultural.
En aquest impuls, hi ha jugat un paper impor¬
tant la seva intensa activitat artística i urba¬
nística, així com l'obertura o modernització
dels seus museus.

Guia trilingüe de butxaca en català, castellà
i anglès, amb exhaustiva i actualitzada docu¬
mentació.

Coedició amb Potigrafa

Guia de la ciutat

La nova guia de la ciutat s'estructura en qua¬
tre apartats: el primer recull tot el que
fa referència a la informació institucional.
El segon, que ocupa la part central, corres¬
pon a la secció cartogràfica, la més consulta¬
da pels usuaris. Però la novetat principal res¬
pecte de les guies anteriors es presenta al
tercer bloc temàtic, perquè inclou una secció
especial dedicada a informar sobre tots els
Serveis Municipals. El quart i darrer espai
detalla els equipaments públics i privats
existents a Barcelona.

Passejades per la t"""
Barcelona, -i

científica

Barcelona

uia
de la Ciutat

Barcelona Escultures / Esculturas / Open-air sculptures

Guia de butxaca editada en català, castellà i anglès.
Àmpliament il·lustrada, aplega les escultures instal·lades
en els espais públics de la ciutat realitzades per alguns
dels més importants artistes del segle xx: Baumgarten,
Calder, Chillida, Gargallo, Merz, Miró, Tàpies, Turrell...

Coedició amb Polígrafa

Ciutat Vella.
Guia d'establiments singulars

Un teixit comercial i de serveis
on conviuen les noves iniciatives, jun¬
tament amb establiments emblemà¬
tics i tradicionals.
Amb aquesta guia, el lector pot endin¬
sar-se en itineraris on trobarà galeries,
botigues, restaurants o
clubs que marquen tendència a la
nostra ciutat. Edició trilingüe: català,
castellà i anglès.

Districte de Ciutat Vella /
Foment de Ciutat Vella

www.bcn.es/publicacions
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