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Carlos Losada, director general
d'ESADE

21
dossier
L'Arxiu, entre la història
i l'administració
L'Arxiu Municipal de Barcelona,
opera arreu de l'Administració
municipal i custodia fins a vint-
i-quatre quilòmetres de docu¬
ments de conservació perma¬

nent. Entre la

conservació, la
investigació i la
difusió de la his¬
tòria i la contribu¬
ció a una Admi¬
nistració àgil i efi¬
caç, l'Arxiu afron¬
ta el repte de la
gestió i conserva¬
ció dels docu¬
ments amb les
noves tecnologies.

Familia*

33
_Canal Cultura. El canal digital de
la cultura de Barcelona
Una nova eina informativa digi¬
tal per desenvolupar totes les
potencialitats de les Tecnologies
de la Informació i la Comunica¬
ció dins del camp de la cultura.

34
_L'equip de govern revalida la
confiança ciutadana
A les eleccions municipals del
dia 25 de maig, les urnes van
revalidar la confiança que els
ciutadans havien dipositat, en
els últims mandats, en l'equip
de govern.

38
_Cafè just: glops de solidaritat

Si en lloc de cafè normal pren¬
guéssim cafè de Comerç Just,
aquest gest repetit a diari
esdevindria un gest solidari
amb milers de famílies del
Tercer Món.
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_100 anys d'Estadística Municipal

Un congrés de ciutats europees
al qual Barcelona es va presen¬
tar sense poder aportar-hi cap
dada estadística va ser el deto¬
nant per a la creació del Depar¬
tament d'Estadística, l'any
1902. L'any següent veia la llum
el primer Anuari Estadístic de la
Ciutat de Barcelona.
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_Èxit del X Jocs Mundials
de Policies i Bombers
Barcelona va aco¬

llir, entre el 27
de juliol i el 3
d'agost, 11.000
atletes proce¬
dents de 55 paï¬
sos, que van parti¬
cipar en els X Jocs
Mundials de Policies i Bombers.
El primer rècord aconseguit va
ser, precisament, el nombre de
participants.

44
_L'@ula virtual

No té parets, no té terra ni ros¬
tre, no té pissarra ni cadir
Si voleu entrar, heu de fer "dic'
amb el ratolí de l'ordiladof
La nostra llibreta és el teclat.
Les matèries es troben a?4a nos¬

tra disposició dins la xandsitfor-
màtica. És l'@ula virtual.

46
_breus

50
_gent de la Casa Gran

Víctor Dobaño, Guanyador
d'una de les curses reines
dels Jocs Mundials de Policies
i Bombers



què fem
L'Eixample

Enlaira't amb el comerç
associat de l'Eixample

Aquest ha estat l'eslògan d'una
àmplia representació d'associa¬
cions de comerciants del Distric¬
te de l'Eixample que han partici¬
pat per primera vegada, amb
aquesta iniciativa conjunta, en
la 5a Mostra d'entitats de l'Ei¬

xample, un aparador per a la
diversitat associativa i cultural
del districte.

Amb enlaira't amb el comerç
associat de l'Eixample, a més de
convidar-nos a enlairar-nos amb

globus, amb la visita a l'estand
del comerç es va fomentar l'as¬
sociacionisme comercial com a

estructura organizativa que

permet treballar pels interessos
comuns, obtenir una visibilitat
més àmplia i, per tant, oportuni¬
tats més abundants per a l'im¬
puls del sector. Es tractava que
les associacions de comerciants
donessin a conèixer la seva tasca

com a interlocutors davant les
administracions com a dinamit-
zadors del comerç, però també
com a entitats arrelades al seu
barri que participen en les acti¬
vitats socioculturals del seu terri¬
tori. Les associacions de comer¬

ciants neixen d'aquesta
necessitat d'unir esforços, com a
entitats catalitzadores i impulso¬
res del comerç de proximitat, un
sector estratègic per a la ciutat
que genera ocupació, dóna vida
al carrer, seguretat...

Les associacions i els eixos
comercials que han participat
com a integrants del món asso¬

ciatiu en la Mostra d'Entitats
de l'Eixample d'enguany són:
Amics del Passeig de Gràcia,
Cor Eixample, Eix Model-Sope-
na, Eix Ninot, Encants Nous,
És Moda, Nostre Racó, Nou
Centre Nou, carrer Padilla
i el SACC.

Núria Rodríguez Yuste

Sant Martí
La gent gran mou Sant Martí

¿Què farem quan siguem grans?
Des del Districte de Sant Martí
estem fent una campanya de
difusió del llibre Programació
dels Casals de Gent Gran Munici¬

pals, on expliquem a la gent gran
dels nostres barris, de manera
detallada i concreta, què poden
fer i a on. Es tracta d'un manual
de fàcil lectura on totes les per¬
sones interessades tenen a l'a¬
bast l'oferta d'aquest tipus d'e¬
quipaments municipals i les
activitats que es poden fer als
diferents Casals de Gent Gran.

En concret, en aquesta guia
informativa que hem editat
des del Districte de Sant Martí,
donem a conèixer l'oferta d'acti¬
vitats I d'espais per a aquest curs
2003-2004.

En aquest sentit, sota el lema
"La gent gran mou Sant Martí",
es vol posar de manifest la capa¬
citat de la gent gran per partici¬
par i per formar part activa de la
vida social dels barris i del distric¬
te. L'objectiu d'aquesta eina
informativa és ajudar a enfortir
el teixit associatiu i participatiu
de la gent gran i el dinamisme i
la solidaritat amb les persones
amigues d'aquest sector de la
població. I és que, entre tots,

hem de vetllar per la qualitat de
vida de la nostra gent gran.

Si teniu curiositat per conèixer
aquesta guia informativa, ens
podeu trucar al Departament de
Comunicació del Districte de Sant
Martí (telèfon 93 291 60 35).

Ferran Martorell
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Ciutat Vella

Ciutat Vella celebra la Segona Jornada de Serveis Socials del Districte

El passat 6 de juny, els professio¬
nals dels serveis socials i dels

equips d'atenció a la infància i
adolescència (EAIA) de Ciutat
Vella van participar a la 2a Jorna¬
da de Serveis Socials del Districte.

Aquesta iniciativa té com a objec¬
tiu millorar el potencial de res¬
posta davant de les demandes
socials de la comunitat, i, en con¬

seqüència, millorar la qualitat de
vida dels ciutadans i ciutadanes
de Ciutat Vella. En aquesta edi¬
ció, el tema central de la Jornada
va ser l'anàlisi de la intervenció
en la infància i l'adolescència.

Els objectius concrets de la 2a
Jornada han estat els següents:
• La millora tècnica en els proces¬
sos de treball amb la infància i

l'adolescència, a partir de la revi¬
sió i avaluació de la intervenció
en aquests col·lectius des dels
diferents nivells de l'organització

(sistemes i mecanismes de coordi¬
nació entre els serveis socials i els
serveis personals del Districte,
com també amb d'altres institu¬
cions i administracions, revisió de
les metodologies de treball,
canals de comunicació...)
• La participació de tots els tèc¬
nics de serveis socials i dels EAIA.
• Facilitar un espai per a la comu¬
nicació, la reflexió i l'intercanvi
professional entre els tècnics de
serveis personals.

Per desenvolupar aquesta Jor¬
nada tècnica, es va constituir una
Comissió de treball multidiscipli-
nària, formada per un represen¬
tant de cada un dels centres de
serveis socials, un psicòleg dels
EAIA i la referent dels serveis
socials del Districte.

El funcionament de la Comis¬
sió ha estat a través de reunions
de treball, per definir i organit¬

zar de forma conjunta i consen¬
suada el contingut de la Jornada.
La metodologia participativa de
la jornada va promoure una
interrelació constant entre els
membres de la Comissió de tre¬

ball i els respectius equips dels
centres de serveis socials.

La Jornada es va dividir en dues
parts. La primera part va estar
dedicada a l'exposició, per part de
professionals dels centres, d'una
experiència o un projecte signifi¬
catiu, d'acord amb els diferents
nivells d'intervenció individual/
familiar, grupal i/o comunitària.

La segona part de la Jornada es
va organitzar en taules de treball,
d'acord amb els diferents àmbits
relacionats amb la infància i l'ado¬
lescència: infància en risc, temps
lliure, salut, família i escola. Per a
la composició de les taules, es va
recollir prèviament l'interès dels
professionals participants.

A la part final de la Jornada,
es van posar en comú les conclu¬
sions aportades pels diferents
grups de treball, i es va obrir el
torn de paraules per als partici¬
pants, del qual va sorgir un inte¬
ressant debat.

Una vegada celebrada Segona
Jornada de Serveis Socials, la
Comissió de treball ha continuat
fent la seva tasca per tal d'elabo¬
rar una proposta tècnica vincu¬
lant per a l'organització, que
reculli les conclusions i les pro¬
postes de millora que n'han sor¬
git, i els mecanismes per portar¬
ies a terme. També s'extrauran
els resultats de l'enquesta de
valoració de la Jornada, dels
quals s'informarà a tots els tèc¬
nics participants.

Serveis Personals i Departament
de Comunicació
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Sants-Montjuïc

El Districte de Sants-Montjuïc
col·labora amb la premsa
del districte

La nostra societat viu un procés
de contínua transformació. També
les administracions públiques
estan immerses en un procés de
canvi que les obliga a encarar-se
als nous reptes, com també a pro¬
moure un canvi de valors que
incorporin una dimensió de servei
al ciutadà i noves tècniques que
millorin l'eficàcia i l'eficiència.

Per a això cal treballar conjun¬
tament amb els veïns i les veïnes i
amb les entitats i associacions veï¬
nals, per tal d'apropar percep¬
cions i transmetre's informació
mútuament.

En aquest context, el Districte
de Sants-Montjuïc té un conveni
de col·laboració amb tres associa¬
cions que publiquen tres revistes
de difusió gratuïta i de periodici¬
tat mensual amb informació cen¬

trada en el districte de Sants-

Montjuïc. Les revistes són
¡.'Informatiu de Sants, Hostafrancs
i la Bordeta, La Marina i Zona Sec,
en les quals el Districte insereix
una separata de quatre pàgines
senceres i independents, on es
publiquen articles i notícies d'in¬
terès municipal referents a tots els
barris del districte. Els convenis de
col·laboració amb cada mitjà es

negocien anualment. Cada una
de les publicacions està associada
a un dels barris del districte i tira
entre 5.000 i 10.000 exemplars
mensuals, en 11 edicions anuals.

Aquesta col·laboració del Dis¬
tricte de Sants-Montjuïc es va ini¬
ciar al gener de l'any 2001, amb
quatre pàgines en blanc i negre, i
s'hi insereixen temes d'actualitat,
tant social com administrativa,
urbanística, festiva, cultural, etc.
Però amb aquesta col·laboració
no només es pretén ser la veu de

BREUS!
Escolta bona
música mentre
fas l'aperitiu

I |ÜJ§ ¡Ü M ontj uïc més a p rop
La Marina-Zona Franc
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l'Ajuntament, perquè també s'hi
inclou informació de les entitats
del barri, sobretot de les activitats
que organitzen i que són tan
importants per a la vida i la cohe¬
sió social dels barris.

Les separa¬
tes, des del mes
de maig de l'any
passat, tenen
un format més
modern i més
atractiu. La

separata al Zona
Sec continua
sent en blanc i

negre, però a
L'Informatiu i a
La Marina les

quatre pàgines
són en color.

L'Informatiu
de Sants, Hosta¬
francs i la Bor¬
deta és publicat
per l'Associació de Recerca de
Recursos Comunicamentals
(ARRC). El primer número va
sortir l'abril de 1993. Té una

periodicitat mensual i una tira
da de 10.100 exemplars. Inclou
notícies preferentment de
Sants, Hostafrancs i la Bordeta,
però també d'altres barris del
districte.

La Marina l'edita l'Associació

per a la Promoció dels Mitjans de
Comunicació Local del Districte de

Sants-Montjuïc. Va néixer el gener
de 1994 i té una tirada de 6.000

exemplars. És una revista que se
centra en temes del barris de la
Marina-Zona Franca i dóna priori¬
tat als continguts de caire social,
com per exemple la salut, la gent
gran o la Immigració.

El Zona Sec apareix l'any 1997
editat per un grup independent
de comunicació. Zona Sec Comu¬
nicació. La seva tirada és de 5.000

exemplars i les notícies que publi- Anna Xuclà

QUÈ PODEM FER
--■ft

Stygif integrat del parc de Montjuïc

card

Nova guia de mà per conèixer Montjuïc
Conté un annex amb set itineraris i dos plànols de referència

•r

fflíSaí

£ Montjuïc

ssîïssi

ca fan referència bàsicament al
Poble-sec. El Zona Sec té un con¬

tingut força semblant al de L'In¬
formatiu i La Marina.

El contingut dels suplements
que es redacten des del Districte,
gairebé sempre és el mateix per a
les tres publicacions, i s'intenta
que sempre hi hagi una proporció
similar d'informació de les tres

grans zones del districte. D'aques¬
ta manera, des de les nostres
pàgines se'n presenta una imatge
de cohesió.
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Gràcia

El banc del temps: una manera
d'ajudar-se mútuament.

Vols tenir temps lliure? ¿Vols
oferir un servei a canvi d'un
altre? El Banc del Temps ofereix
uns serveis i, a canvi, pot dema¬
nar temps d'altres persones per
resoldre necessitats diàries. Això
és el banc del temps, un grup de
persones interessades a intercan¬
viar temps.

Totes les persones tenim coses
per oferir i per demanar: acom¬
panyar nens i nenes a l'escola o a
altres activitats, llegir-los contes
0 jugar, cuidar criatures o d'al¬
tres persones durant períodes
curts de malaltia, portar perso¬
nes grans al metge, passar tre¬
balls a l'ordinador, ajudar a fer
els deures, fer la compra a perso¬
nes grans o malaltes, petites
reparacions domèstiques i mol¬
tes coses més. Qualsevol perso¬
na, dona, home, gran o jove que
resideixi al districte de Gràcia es

pot inscriure al Banc del Temps
que gestiona la Fundació Orfeó
Gracienc del carrer d'Astúries,
83, telèfon 93 237 46 81.

Gràcia se suma a altres Bancs
del Temps de la ciutat de Barce¬
lona en funcionament com el del
Guinardó, el Casc Antic, el Bon
Pastor i el Raval.

El Banc del Temps pretén
millorar la qualitat de vida de
tothom, a més de donar oportu¬
nitats perquè la gent es conegui
1 confiï en els altres per tal de
resoldre necessitats de la vida
diària. Es tracta de trencar l'aïlla¬
ment i la solitud de la vida urba¬
na creant un nou espai per a
compartir, apropar les persones,
i portar a la pràctica els valors de
cooperació i solidaritat. S'ha de
fomentar la col·laboració entre

dones i homes, entre individus i
famílies, entre persones de dife¬

rents edats i condició i entre per¬
sones autòctones i nou vingudes,
per tal d'intercanviar temps i
habilitats.

Aquests intercanvis, qualifi¬
cats de bon veïnatge, de fet ja es
donen de manera espontània als
barris, però es tracta de fer-ho
d'una manera més organitzada i
més accessible. Es vol crear una

referència, un lloc de trobada
per a l'oferta i demanda de
temps i tasques.

El Banc del Temps té moltes
potencialitats, així que des d'ara
podeu fer les vostres demandes i
oferiments per originals que us
semblin.

La unitat d'intercanvi en el
Banc del Temps és l'hora, inde¬
pendentment del servei que s'o-
fereixi o que es rebi. Així, doncs,
cada persona adscrita al Banc del
Temps disposa d'un talonari
d'hores, del qual ha d'informar
mensualment a la secretària del
Banc dels Temps. Cada tres
mesos la secretària enviarà a les

persones adscrites l'estat del seu

Isabel Pagès

compte corrent de temps, junta¬
ment amb el butlletí dels serveis

que es poden intercanviar
durant aquell trimestre. En prin¬
cipi, no es podrà acumular una
diferència superior a 20 hores,
entre el temps que es dóna i el
que es rep. Així mateix, una per¬
sona que no hagi utilitzat els
seus crèdits de recepció de temps
pot transferir-los voluntàriament
a un altre membre del Banc del

Temps.
Els Bancs del Temps és una

iniciativa impulsada des de
l'Ajuntament de Barcelona, en
cooperació amb la xarxa associa¬
tiva dels barris. Una experiència
que ha posat de manifest, una
vegada més, que a Barcelona hi
ha valors solidaris fortament
arrelats a la comunitat.
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Horta-Guinardó

Els comerciants d'Horta-Guinardó col·laboren en la retirada de cartells i adhesius

Cartells, grafits i adhesius s'han
convertit en elements massa

presents en els nostres carrers,
on donen una innecessària imat¬

ge de brutor. L'Ajuntament i -ben
segur molts veïns i veïnes dedi¬
quen molts esforços i diners a
mantenir net l'espai urbà, però
tot i això, moltes vegades, les
façanes del barri estan plenes de
papers, pintades i adhesius.

És per aquest motiu que l'A¬
juntament de Barcelona, a tra¬
vés del Districte d'Horta-Guinar¬
dó i l'Àrea de Manteniment i
Serveis, ha signat un acord de

col·laboració amb set associa¬
cions de comerciants del distric¬
te, dins el marc de l'Acord Cívic
per una Barcelona Neta i Soste¬
nible. Aquestes associacions són:
la Unió de Botiguers Cor d'Hor¬
ta, l'Associació de Comerciants
Carmel Centre, l'Associació de
Botiguers i Veïns del Baix Car¬
mel, la Unió de Botiguers Dante
Carmel, el Centre Comercial

d'Horta, l'Eix Comercial Mara-
gall i l'Associació de Comer¬
ciants Sector Sanllehy.

La campanya pretén dissuadir
els infractors amb la retirada dià¬
ria i continuada dels anuncis, amb
la imposició de sancions als anun¬
ciants i promovent la conducta
cívica dels ciutadans de la zona.

Els comerciants col·laboren
retirant diàriament els cartells i
adhesius de tot tipus, de la faça¬
na dels seus establiments i del
mobiliari urbà (fanals, bústies,
papereres, senyals de trànsit,
semàfors, etc.) proper i indicant

a les persones que enganxen
cartells i anuncis de la infracció
que cometen. Un promotor
mediambiental visitarà els

comerços per recollir aquest
material, que servirà per trami¬
tar el corresponent expedient
sancionador per infracció de les
Ordenances Municipals vigents.

L'Ajuntament actua en els
eixos comercials implicats amb

un agent de la Guàrdia Urbana
per sancionar els infractors, amb
promotors ambientals, que a
més de recollir els cartells reti¬
rats pels comerciants també eli¬
minaran els que queden i pro¬
mouen el civisme entre els
ciutadans i ciutadanes de la
zona. Els serveis de BCNeta

repassen la zona netejant les
pintades i grafits i retirant els
cartells i adhesius de difícil accés
o complicats d'eliminar.

L'acció s'ha iniciat amb una

fase intensiva de neteja durant
la primera quinzena de juny, i es

mantindrà al llarg del que
resta d'any.

Aquest conveni comple¬
menta el que Districte i
comerciants van signar el
desembre de 2002 per tal
d'adequar a la normativa
vigent la retolació exterior.
L'Institut del Paisatge Urbà
ha elaborat gratuïtament
per als establiments afec¬
tats una fitxa de diagnosi
paisatgística que estableix
les condicions mínimes d'a¬
dequació a la normativa
dels usos identificadors del

paisatge urbà.
Cada comerç demana la

llicència d'obres, les realit¬
za i posteriorment sol·lici¬
ta l'ajut del 25 % del cost

de les obres, IVA exclòs, que
l'Institut concedeix com a ajut
per a actuacions col·lectives
d'interès de Districte. Aquesta
aportació es complementa amb
l'exempció de la Taxa de Serveis
Urbanístics i de l'Impost de
Construccions, Instal·lacions i
Obres que atorga el Districte.

Jordi Domingo
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Les Corts

Durant aquest curs, més de 4000
alumnes de les diverses escoles de
les Corts han participat en les
diferents activitats organitzades
des de la Guàrdia Urbana i que
formen part del programa d'Edu¬
cació Viària.

L'Educació Viària al Districte es

troba dins del programa anome¬
nat "La Guàrdia Urbana a les
escoles", el qual recull un projecte
curricular d'educació viària amb
un programa adaptat a les direc¬
trius de l'actual sistema educatiu
establert en la LOGSE i un projec¬
te educatiu. L'objectiu és fomen¬
tar l'adquisició d'hàbits de com¬
portament adequats i transmetre
valors i actituds de civisme, convi¬
vència i respecte. Així doncs, els
continguts i metodologia que es
realitzen, parteixen de coneixe¬
ments funcionals aplicables a la
seva vida quotidiana. Per tant, els
principis d'aprenentatge s'adre¬
cen a qualsevol nen i nena d'edu¬
cació infantil, primària, secundà¬
ria, formació professional,
batxillerat i educació especial.

Per a cada nivell educatiu es

plantegen un seguit objectius
didàctics, continguts conceptuals i
d'activitats d'acord amb la seva

etapa escolar.

D'aquesta manera, al cicle
infantil es porten a terme esceni¬
ficacions, treballs amb murals i
jocs; al cicle inicial es realitzen
itineraris al voltant de l'escola,
circuits al pati i jocs; pel cicle
mitjà hi ha visites a la Regidoría i
a l'Arxiu Històric, itineraris al
barri, gimcanes, circuits per a
bicicletes i jocs per a treballar el
comportament cívic i reconèixer
els diferents serveis municipals,
així com una exposició de dibui¬
xos; al cicle superior es treballa
l'orientació i interpretació de
plànols i guies urbanes, el conei¬
xement del Districte i es realitza
una exposició d'eslògans viaris.
Quant a la secundària, per al pri¬
mer cicle existeixen editats uns

materials pedagògics "Del pedal
al motor", també es treballa el
coneixement de la ciutat i la
mobilitat; al segon cicle i batxi¬
llerat es tracten els temes de l'al¬
cohol i la conducció, les normes i
responsabilitats en cas d'accident
i la interculturalitat, mitjançant
casos pràctics, jocs de rol, dile¬
mes morals, monogràfics i esce¬
nificacions de judicis. Totes
aquestes activitats es treballen
des de fa deu anys i concreta¬
ment a la secundària es porta a

terme l'exposició fotogràfica del
"El reporter viari".

L'educació especial es treballa
mitjançant activitats agrupades
fonamentalment en quatre blocs
temàtics: el guàrdia urbà i les
seves funcions, el carrer i el via¬
nant, els transports (públics i pri¬
vats) i el conductor de bicicleta.

Una altra de les activitats que
organitzen els monitors d'educa¬
ció viària de les Corts i que van
dirigides als infants i joves és la
participació en la Mostra d'enti¬
tats del Districte, que es porta a
terme un dia de maig. Durant
aquesta jornada es realitzen jocs
durant tot el dia, com: el "Lingo-
trànsit", el puzzle de frases,
"Coneix el teu Districte", "Fes el
teu carrer" i tallers familiars on els

participants es poden emportar un !
muntable (aquest any se n'han
lliurat més de 1000 unitats) com a
record d'haver participat i jugat
amb la Guàrdia Urbana.

Cal dir que des del centres
escolars que han participat es fa
una valoració molt positiva d'a¬
quest programa.

Gemma Gàlvez Flaqué

L'Educació Viària de la Guàrdia Urbana de les Corts
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Sarrià-Sant Gervasi

El pantà de Vallvidrera, un espai natural a recuperar

La zona de Collserola, amb més
de 8.000 hectàrees, representa
per a la ciutat i els seus habitants
un patrimoni natural d'incalcula¬
ble valor. L'adequació d'aquesta
zona, situada en plena natura,
envoltada de bosc mediterrani, en
un gran espai ciutadà, és un dels
principals objectius de les actua¬
cions municipals que s'han dut a
terme en els darrers anys.

D'aquestes actuacions cal des¬
tacar l'inici, el passat mes d'abril,
de les obres de rehabilitació del
Pantà de Vallvidrera, un projecte
endegat pel Districte de Sarrià-
Sant Gervasi amb la col·laboració
del Consorci del Parc de Collsero¬
la i que permetrà la recuperació
d'un important espai natural en
aquesta zona.

Es tracta d'una actuació inte¬

gral que garantirà la preservació
de la natura i impulsarà l'educa¬
ció mediambiental oferint, alho¬
ra, una completa àrea per a la

la construcció de petits miradors,
molls i passeres que permetran
gaudir d'un entorn relaxant per
a qui vulgui gaudir de la natura.

En una segona fase d'obres,
aquest projecte de restauració
del Pantà de Vallvidrera i dels
seus entorns es completarà amb
la rehabilitació de l'edifici adjunt
a la presa, obra d'Elies Rogent,
amb l'objectiu de convertir-lo en
un nou equipament públic.

La presa del Pantà de Vallvi¬
drera, considerada com una joia
de l'enginyeria hidràulica del
segle XIX, fou inaugurada l'any
1864 amb l'objectiu de garantir
l'abastament d'aigua al municipi
de Sarrià. A partir dels anys 60,
però, el progressiu abandona¬
ment va fer que la vegetació
cobrís l'obra, al mateix temps
que la presència de sediments en
van disminuir notablement la

capacitat d'embassament.

Teresa Gámez

convivència i la descoberta de la
natura a tots aquells veïns i visi¬
tants que vulguin gaudir-ne.

La primera fase d'aquest pro¬
jecte, iniciada el passat mes d'a¬
bril i que té una durada de sis
mesos, contempla la impermea¬
bilització del vas del pantà, la
construcció de la xarxa de dre¬

natge, el reforçament de la presa
i el condicionament de la vegeta¬
ció de l'entorn del pantà per tal
de recuperar-lo com a llac per¬
manent i com a zona de conser¬

vació de la fauna i flora existent,
a fi de contribuir al manteniment
de l'equilibri ecològic d'aquest
espai. La restauració del Pantà
que s'està duent a terme inclou
també l'habilitació d'uns àmbits
dedicats al lleure tranquil, amb
bar-berenador, taules i bancs de
lliure accés per a picnic, seients i
racons per a descansar. També
està previst el manteniment del
camí perimetral per a vianants i
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Cogestió al centre cívic de la Sagrera. Jornades ciutadanes al barri.

El de la Sagrera és un dels més
antics centres cívics de la ciutat.

L'any 1981, l'Àrea de Descentra¬
lització i Participació Ciutadana
va incloure l'equipament en la
xarxa de centres cívics, el qual va
ser inaugurat per la Festa major
del barri, el 1982. Des de llavors,
el centre cívic de la Sagrera
havia estat un equipament
municipal obert i al servei de
tots els ciutadans i ciutadanes,
pensat per a la prestació de ser¬
veis públics personals i per a la
impulsió i foment d'activitats per
al desenvolupament cultural, la
promoció de la vida associativa i,
en general, la participació dels
ciutadans en les tasques socials i
culturals de la seva comunitat.

Amb l'obertura del nou Cen¬
tre Garcilaso el 1999, al mateix
barri de la Sagrera, les entitats
d'aquest barri havien reivindicat
l'ús cívic i cultural del centre com

a equipament complementari i
diferenciat en les ofertes i ser¬
veis que dóna el Centre Garcila¬
so. Aleshores s'endegà un procés
d'aprofundiment en la participa¬
ció activa, en la seva programa¬
ció i dinamització o cogestió del
Centre Cívic.

Així, en l'últim any s'ha plan¬
tejat el nou model de gestió del
Centre Cívic de la Sagrera enfo¬
cat cap a la cogestió. El juliol de
2002 es va crear una Comissió
amb les entitats vinculades i l'ad¬

ministració, que fruit dels seu
treball ha desembocat en la
constitució del Consell del Cen¬
tre el passat mes de febrer.

El procés de cogestió no és
tancat en el temps, però sí
demana moments de reflexió

per avaluar el que s'ha fet i les
línies de futur a tractar. Junta¬
ment amb l'atenció de la Sagrera
com a nucli important de grans

projectes de ciutat, a l'abril hi
varen tenir lloc les Jornades Ciu¬
tadanes al barri, amb el desig
que esdevingués un motor social
de cara a actuacions de futur,
comptant amb l'opinió del totes
les veus possibles existents al
territori.

L'execució de les jornades,
amb una metodologia participa¬
tiva a través de tallers de futur

participatius, es proposà arribar
a un consens de les línies estratè¬

giques futures respecte a l'asso¬
ciacionisme i la participació ciu¬
tadana de la Sagrera.

Del resultat de les jornades,
actualment se n'està elaborant
un informe amb l'anàlisi del tre¬
ball realitzat, el qual incorpora,
a més, les diferents aportacions
individuals i grupals formulades
pels participants de les Jornades.

Departament de Comunicació

Sant Andreu
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El sector de Via Pública impulsa
una sèrie de publicacions que
conformen un colleccionable
amb disseny propi, destinat a
difondre les línies estratègiques i
els objectius del Pacte per la
Mobilitat de Barcelona. Les publi¬
cacions posen a l'abast de tècnics,
professionals i ciutadania, les
mesures i les accions municipals
en matèria de mobilitat i gestió
de l'espai públic de la ciutat

El Pacte per la Mobilitat de
Barcelona, publicat en català, cas¬
tellà i anglès, l'any 2000, exposa
els motius, el text íntegre del
Pacte, els objectius i les línies
d'actuació, acordades entre l'ad¬
ministració local i la societat civil

per tal de gestionar conjunta¬
ment la mobilitat de la ciutat
amb la finalitat que sigui més sos¬
tenible i compatible amb el crei¬
xement econòmic de la ciutat.

Aquesta publicació és l'origen de
tot el col leccionable.

El col·lecionable del Pacte s'ini¬
cia amb el número 1, "Moure's a

peu per Barcelona", editat en cata¬
là i castellà el novembre de 2001,
que explica algunes de les princi¬
pals actuacions, com per exemple
augmentar la superfície i qualitat
de la xarxa viària dedicada als via¬
nants, per promocionar els despla¬
çaments a peu per la ciutat.

"A Barcelona, sense el meu
cotxe" és el número 2 del col·lec-
cionable. És tracta d'una edició

bilingüe (català-castellà), editada

conjuntament amb l'Institut
Municipal d'Educació de Barcelo¬
na el novembre de 2001. La publi¬
cació és una eina pedagògica
destinada al professorat per tal
d'abordar, des dels centres
docents, l'educació per la mobili¬
tat en el marc de la celebració de
la jornada "A ciutat sense el meu
cotxe", des de la perspectiva de
l'educació en valors.

També conjuntament amb l'I-
MEB, l'octubre de 2001, es va edi¬
tar "El camí escolar", en català,
castellà i anglès, número 3 del
col leccionable, que recull una
experiència sobre la creació d'iti¬
neraris específics a Barcelona.
Una iniciativa que promou i facili¬
ta que les nenes i els nens vagin a
l'escola a peu, de manera autòno¬
ma i per un camí segur. A la sego¬
na edició revisada, publicada el
setembre de 2002, s'hi inclou el
relat d'un precedent del Camí
escolara la Barcelona republicana
de 1936.

El novembre de 2002, s'edita,
en català, castellà i anglès, "La
xarxa bàsica de circulació de la
ciutat de Barcelona". El número 4
del col leccionable és un catàleg
de vies bàsiques que defineix la
jerarquia funcional dels carrers,
segons el nivell de servei, els usos
dels diferents modes de mobilitat
i la distribució de l'espai viari, en
un marc de rendibilitat social.

"Fòrum Barcelona de Seguridad
Vial", número 5 del col leccionable,

es publica en castellà el març de
2003 i commemora la celebració
del X Fòrum. Aquesta publicació
és un resum de les deu edicions
del Fòrum (1994-2003), incloent-
hi els continguts debatuts, les
conclusions acordades i la relació
dels ponents i participants. També
inclou la llista dels autors i tre¬
balls, de les set edicions (1996-
2002), guardonats amb el Premi
Barcelona de Seguretat Viària
Memorial Maria Àngels Jiménez.

La seguretat viària és el tema
que dóna lloc a l'aparició, el
març de 2003, del número 6 del
col leccionable "Accidents de
trànsit en vehicles de dues
rodes a Barcelona (motos, ciclo¬
motors i bicicletes)". L'estudi,
corresponent a l'any 2000 i ela¬
borat per l'Agència de Salut
Pública de Barcelona en coordi¬
nació amb el Pla de Seguretat
Viària a partir de les dades de la
Guàrdia Urbana i d'hospitals
que van atendre víctimes d'acci¬
dents que circulaven en un vehi¬
cle de dues rodes, revela que en
més de la meitat d'aquests acci¬
dents van estar-hi implicats
motocicletes i ciclomotors.

Finalment, "Ens movem per
Barcelona. VII Audiència Pública",
en edició en català d'abril de
2003, i número 7 del col·lecciona-
ble del Pacte. És una proposta
didàctica d'educació per a la
mobilitat sorgida de les propos¬
tes presentades al Consistori
durant la celebració de la VII
Audiència Publica. Sota el títol
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ENS MOVEM
PER BARCELONA
VII Audiència Pública

ACCIDENTS DE T
EN VEHICLES DE
RODES A BARCEI
(MOTOS. CICLOMOTORS I (

Ens movem per Barcelona. Com
veiem la mobilitat a la ciutat?, un
miler de noies i nois van treballar
durant tot els curs acadèmic per
fer suggeriments de millora res¬

pecte a la mobilitat quotidiana.
La publicació, editada en cata¬

là i castellà, el març de 2003,
Memòria de Gestió 1998-2002,
explica l'estructura i funciona¬
ment del Pacte, i les activitats
realitzades i el temes tractats en

el seus deu anys d'existència.
L'augment del transport públic,
l'increment d'espai dedicat als
vianants, la reducció de l'aparca¬
ment lliure en superfície, la regu¬
lació de la càrrega i descàrrega,
l'aplicació de les noves tecnolo¬
gies a la gestió del trànsit, l'apos¬
ta per reforçar la disciplina viària
i la implantació de més quilòme¬
tres de carril bici, són algunes de
les accions desenvolupades
durant aquests anys de Pacte.

Les publicacions del col·lec-
cionable del Pacte per la Mobili¬
tat que ha editat l'Ajuntament
de Barcelona també volen difon¬
dre i fomentar entre la ciutada¬
nia valors de convivència, soste-
nibilitat, civisme i respecte entre
els diferents usuaris de l'espai
públic per tal d'aconseguir un
entorn amable i segur.

Aquestes publicacions es
poden consultar a través de la
Intranet Municipal de Via Públi¬
ca i a www.bcn.es/mobilitat

Josep Maria Caire

Nou Barris

Premis Nou Barris 2003

Nou Barris compta amb un nom¬
bre molt elevat de persones i
entitats que treballen de manera
desinteressada per millorar la
qualitat de vida dels veïns i veï¬
nes del districte. La tradició asso¬

ciativa es troba molt arrelada als
barris que componen el districte,
barris que en molts casos van
néixer arran de l'especulació sal¬
vatge de l'etapa franquista i on
els veïns van haver de treballar

junts per aconseguir moltes
infraestructures i serveis bàsics.

Aquests antecedents històrics
han estat, en gran mesura, els
orígens de l'actual moviment
associatiu existent a Nou Barris,
un moviment associatiu que tre¬
balla dia a dia de manera desin¬
teressada per millorar la qualitat
de vida dels veïns i veïnes del
districte des de camps tan diver¬
sos com la cultura, el benestar
social, la solidaritat o la innova¬
ció econòmica.

L'esforç anònim i desinteres¬
sat d'aquestes persones contri¬
bueix de manera molt positiva a
aconseguir una vida més digna,
sana i feliç per als veïns i veïnes
de Nou Barris. Per aquest motiu,
ara fa quatre anys el Districte va
crear els Premis Nou Barris, guar¬
dons que cada any són lliurats a
quatre entitats o persones prè¬
viament proposades per part
d'altres ciutadans o entitats per
la seva dedicació a la millora de
la vida ciutadana de Nou Barris.

La quarta edició del certa¬
men, celebrada durant la passa¬
da primavera, va culminar amb
un acte de lliurament dels pre¬
mis que, com altres anys, va tenir
lloc durant la Festa Major de
Nou Barris, en el transcurs d'una
recepció a la qual van ser convi¬
dades totes les entitats del dis¬
tricte. El Premi Nou Barris 2003 a

la Cultura va ser atorgat al Cen¬
tre Eulalienc, entitat fundada el
1903 (enguany celebra el cente¬
nari) amb l'objectiu de treballar
pels interessos dels veïns i veïnes
del barri i procurar esbarjo a
socis i familiars. El Premi Nou
Barris a l'acció social va recaure

en l'associació Dones en Forma,
entitat que, des del centre cívic
Torre Llobeta, realitza la progra¬
mació de moltes de les activitats
del centre i edita la revista "La

Veu de Torre Llobeta". Respecte
al Premi Nou Barris a la solidari¬
tat i la cooperació, va ser lliurat

a l'entitat Inti, que treballa
impulsant les iniciatives dels
joves en el camp de la solidaritat
i la cooperació amb els països
del sud. Per últim, el TTE (Taller
de Tecnologia de l'Espectacle),
situat al Centre Cívic Zona Nord,
va obtenir el Premi Nou Barris a

la innovació socioeconómica

d'emprenedors. El TTE imparteix
cursos de formació inicial per a
tècnics de l'espectacle i cursos de
reciclatge i formació continuada.
Ha assolit el 100 % de la inserció
laboral dels alumnes aprovats.

Rosa Farga
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entrevista
text Felicia Esquinas fotos Antonio Lajusticia

Carlos Losada. Al seu currículum,
entre la profusió de dades pròpies
d'una carrera directiva, crida l'aten-
ció la vinculació que ha mantingut
amb organitzacions no governamen¬
tals. El director general d'ESADE
(Logronyo, 1957) va dirigir la Funda¬
ció Lluís de Peguera i és membre del
Patronat de la Fundació INTERMÓN-
Oxfam des del 1984. Tret singular
d'un "orgullós ciutadà de Barcelo¬
na", especialista en gestió pública,
que va ser secretari general d'Admi¬
nistració i Funció Pública de la Gene-

té dos elements molt ralitat, i consultor internacional de
potents d'estímul i » ■ • ii·l r—a III *1

constant, fun és que les Nacions Unides. Entre el blanc i el
té el polític molt * I # , ■ r l

a prop i moi, a .obre, negre, Losada sestima mes els mati"
i l'altre que té el

ciutadà també moit sos d0 |a complexitat. Públic o pri-a prop. I aquests dos • I

mo^TaTaS vat? Tots dos, diu aquest defensor
acèrrim de la coexistència de models.
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Quina imatge té del sector públic el món de l'em¬
presa?
HI ha molts tòpics. El primer que II ve al cap al sector
privat és un cert estereotip d'ineficiència, de molta
despesa... En canvi, quan s'aprofundeix més, quan
s'analitzen serveis concrets, trobes que moltes parts
del món empresarial estan força contents amb
alguns dels serveis públics. O sigui, en fan una valo¬
ració molt més positiva.

És l'estereotip que arrossega l'Administració pública.
Sí, i són tòpics molt arrelats a la societat, no són
específics del món de l'empresa. Fixa't en una cosa:
si demanes a la població quina imatge té del sector
públic, molta gent et respondrà amb aquest estereo¬
tip. Però si després preguntes què en pensen dels
bombers, per exemple, normalment donaran una
resposta molt més positiva. Fa un o dos anys, una
empresa asseguradora va fer una campanya publici¬

tària que volia transmetre sensació de seguretat i
qualitat. I les fotografies que sortien a l'anunci eren
d'un policia local, d'un servei sanitari, d'un professor
i d'uns bombers. ¡Ves per on! I no era un anunci
adreçat a l'àmbit públic, però l'estereotip continua
essent tremendament vigent.

Quins són els trets més rellevants de la transforma¬
ció viscuda a l'Administració local els últims anys?
En el passat s'han fet intents de transformació
importants i alguns han sortit molt bé. Diria que
l'Administració local ha fet bastant bé els deures,
força bé. L'Administració local té dos elements molt
potents d'estímul constant. L'un és que té el polític
molt a prop i molt a sobre, i l'altre que té el ciutadà
també molt a prop. I aquests dos elements són dos
motors d'activació, d'esperonament constant. Això
ha fet que es produïssin canvis substancials. Hi ha
hagut un procés d'eficientisme, en el sentit de fer
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entrevista més eficients les administracions. Això és
clar, molt clar. L'Ajuntament està prestant
una gran quantitat de serveis amb un
volum de treballadors relativament escàs
respecte al que tenia fa molt anys. I ha
fet un altre esforç molt gran de moderni¬
tat: s'hi han incorporat moltes tècniques,
procedents del "management" general,
per millorar els serveis públics. Des de la
perspectiva social i global, el que s'ha
superat en gran part és el repte de no
desmantellar l'estat del benestar. Tot i

que alguns serveis s'han limitat molt, en
general la societat continua gaudint d'uns
serveis -sanitat pública universal, forma¬
ció fins al batxillerat, també universal,
pública i gratuïta- combinats amb un sec¬
tor privat que jo sempre considero que és
positiu. Els models mixtos són bons. No és
bo un model totalment públic ni un total¬
ment privat. I un altre dels deures trans¬
cendentals que s'han fet és ser realment
capaços d'aplicar polítiques que permetin
la coexistència de sistemes de gestió dife¬
rents, i que això no obstant hi hagi la
garantia per part de l'Administració
pública de la provisió del servei.
Penso que l'Administració ha estat capaç
-no totalment, en alguns serveis- de dir:
"Home, el que jo com a Administració
pública haig de fer és garantir que aquest
servei es presti. El com es presti és més
aviat una qüestió d'eficiència. El que jo
haig de fer és garantir que tothom tingui
formació fins a tal edat, o que tingui
accés en situació d'igualtat a la universi¬
tat, o que tingui accés als serveis sanita¬
ris". Ara, no necessàriament aquest servei
ha de ser prestat específicament per l'Ad¬
ministració pública. De vegades sí i de
vegades no.

Llavors està a favor de l'externalització i
privatizació dels serveis públics.
No totalment, penso que han de coexistir.
La coexistència permet una comparació
molt sana. Seria un error fer desaparèixer
la provisió pública directa. La coexistència
és molt bona, fins i tot per saber negociar
correctament amb el sector privat. Al sec¬
tor de l'ensenyament, el 50 % és públic i
el 50 %, privat. El punt clau és que el
regulador sí que ha de ser totalment
públic. El gestor del sistema educatiu o
del sistema sanitari ha de ser l'autoritat

pública, que és qui té la legitimitat demo¬
cràtica. Ara, un cop la regulació està feta,

aquí hi ha d'haver hospitals públics i hos¬
pitals privats, ambulatoris públics i ambu¬
latoris privats, que permetin que, en el
marc d'aquestes regles del joc, facin la
provisió del servei públic adequadament.
Però no necessàriament ha de ser tot

públic o tot privat.

I per què no necessàriament tot públic?
Home, els incentius d'un servei públic per
orientar-se a les necessitats del ciutadà no

són tan forts com els que té el sector pri¬
vat. El sector privat viu i subsisteix de fer-
ho bé. Si ho fas malament, la gent sempre
té una alternativa i se'n va a un altre lloc. I
això és un esperonament tan bèstia que
sempre estàs pensant com adaptar-te. El
punt fonamental és la capacitat d'elecció
per part del ciutadà. Si el ciutadà només té
-perquè és públic i és monopolista- un ser¬
vei, només en té un, l'estímul de millora
aquí dins és molt baix. Encara que hi hagi
molt bona voluntat. Però en el moment

que aquest senyor té l'oportunitat de venir
aquí o anar a un altre lloc, això és un estí¬
mul tan brutal per fer-ho bé cada dia i
cada moment, que fa que els serveis
públics tinguin una qualitat enorme.

Però és possible que, pel que fa a la pres¬
tació de serveis públics, els ciutadans
associïn el sector privat amb un descens
de la qualitat.
Pot passar.

I també és possible que sigui així, que
deixar certs serveis públics en mans pri¬
vades tingui com a conseqüència una pèr¬
dua de qualitat.
Aquí, el repte és que només pots privatit-
zar quan tinguis unes eines molt bones de
contractualització, quan tinguis molt clars
els "outputs", els resultats que vols d'a¬
questa privatització. Si pots establir clara¬
ment els estàndards de qualitat de, per
exemple, la neteja, aquest servei és objec¬
te de privatització. Si no es poden esta¬
blir, llavors la privatització és un error.
Una variable clau per saber si pots priva-
titzar o no, és fins a quin punt es pot con-
tractualitzar el resultat que esperes del
servei públic. Si pots tenir, dins del siste¬
ma de neteja, uns paràmetres que et per¬
metin controlar molt bé la qualitat de la
prestació privatitzada, pots privatitzar. Si
això no ho pots fer, no has de privatitzar.
Hi ha serveis en què això és complicadís-
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sim, perquè s'ha de fer de mariera que no
es posi en perill el servei a llarg termini. I
normalment es fixen els resultats a curt

termini i es deixa sense consideració el

llarg termini. Però si hi ha condicions per¬
què això pugui ser, llavors aquesta pressió
que et deia abans que normalment té el
sector privat, fa que ho pugui fer perfec¬
tament, i normalment d'una manera molt
eficient, el sector privat. Quan no hi són,
té molta lògica que es mantingui en un
àmbit públic. I s'ha de veure com una
cosa positiva, no com una barbaritat.
Als partidaris de "tot públic", els hauríem
de treure la por que es privatitzin les
coses, si es donen les condicions. Allò que
hauria de neguitejar els partidaris de "tot
públic" és que es donin les condicions
perquè aquesta privatització realment tin¬
gui com a resultat un servei públic de
qualitat. I als altres, als que són privatitza-
dors, els hauríem de treure del cap que
tot allò que és públic és dolent, perquè
no és veritat. I a més, perquè hi ha coses
que és important i és bo que continuïn
essent públiques i es poden fer molt bé
des de l'àmbit públic. Però el nostre error
és dir: o tot públic o tot privat. No és veri¬
tat. Hi ha àmbits en què convé una cosa i
en d'altres una altra.

Quina nota posaria a l'Ajuntament de
Barcelona?
Primer de tot haig de dir una cosa, i és que
em sento orgullós de ser ciutadà de Barce¬
lona. I em sento molt orgullós de la meva
ciutat. I això fa que de vegades disculpi
alguns problemes de l'Ajuntament, i de
vegades alguns altres que no són de l'A¬
juntament. Per exemple, crec que per fer

una societat oberta, especialment als immi¬
grants, els nivells de seguretat han de ser
molt més alts. Tinc una queixa, que no és
de l'Ajuntament només -perquè priorità-
riament no és ni l'Ajuntament-, i és que
s'ha produït un buit per part de cossos de
seguretat no municipals, l'Ajuntament se
n'ha mantingut al marge i ha augmentat
substancialment el nivell d'inseguretat. I
això que la gent diu: "Oh, és que la segu¬
retat moltes vegades va contra la lliber¬
tat", en part és veritat, però si no tenim
garantida una seguretat, serem una socie¬
tat molt més tancada, perquè la gent, el
primer valor que vol tenir garantit és la
seguretat. I l'Ajuntament, a través de l'es-
peronament de les altres Administracions
públiques, l'autonòmica i la central, ha
d'aconseguir que es garanteixi un nivell de
seguretat alt per assegurar que som una
societat oberta i que podem portar molta
més gent de fora. Però és "conditio sine
qua non" tenir nivells alts de seguretat. I
serveis -que són cars, molt cars, però s'han
de tenir- d'integració dels immigrants. No
els tenim prou desenvolupats.
Em preocupa especialment la seguretat
no per ella mateixa, perquè tenim una
seguretat comparable amb la de molts
altres llocs, sinó perquè en la mesura que
tindrem més seguretat, serem una socie¬
tat més oberta i podrem portar més gent
aquí. I viurem millor. I passejarem pel
carrer i ens agradarà la pluralitat. Si
tenim indicadors d'inseguretat sorgiran
actituds socials xenòfobes. I sé que l'Ajun¬
tament només hi té una petita part de
responsabilitat, però és obligació seva
aconseguir que les altres Administracions
facin això a l'àmbit municipal.

_ Als partidaris
de "tot públic", els
hauríem de treure la

por que es privatitzin
les coses, si es donen
les condicions (...).
I als altres, als que
són privatitzadors,
els hauríem de treure

del cap que tot allò
que és públic és
dolent, perquè no

és veritat. (...)
El nostre error és dir:

o tot públic o tot
privat. No és veritat.
Hi ha àmbits en què
convé una cosa i

en d'altres una altra.
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_ S'ha produït
un error tradicional

de dir que tot s'ha
de laboralitzar,

que tots hem d'anar
cap a models laborals.

És un enorme error.

Hi ha àmbits

del sector públic
on el que cal són
funcionaris amb

estatut funcionarial.

I en canvi, en altres
àmbits s'ha de tendir

cap a la laboralització
com en qualsevol

altre àmbit.

Què li sembla l'actual model municipal?
L'Ajuntament va optar en un moment
determinat per un procés de divisionalitza-
ció. Aquest model era bo i continua essent-
ho. Divisionalització vol dir que es van ins¬
taurar uns àmbits amb molta autonomia
de gestió. En aquella època es van comen¬
çar a fer els centres de cost -em sembla
que es deien així. La impremta municipal,
per exemple, es va muntar de manera que
tingués una gran autonomia. Crec que
aquest model s'ha de mantenir. Ara no sé
com està. Això és el primer que hauria
d'haver dit: que no tinc un coneixement
tan proper de com estan ara les coses a
l'Ajuntament per fer cap recomanació.
Això que dic, s'ha d'agafar amb precaució-
és una combinació sempre complicada,
perquè el nivell de combinació és complex.
Però és important que hi hagi una bona
articulació entre aquell que dóna la racio¬
nalitat de gestió i que té molt presents les
necessitats del servei públic com una orga¬
nització amb requeriments, i el que té la

legitimitat política. Un altre tema que per
a mi és important: tradicionalment, l'Ajun¬
tament de Barcelona ha estat molt fort en
la política de personal.

Molt fort en quin sentit?
En el sentit d'innovar, d'invertir en projec¬
tes de personal. No sé com està ara, però
a l'àmbit públic, als serveis públics munici¬
pals, les persones són un percentatge ele-
vadíssim de la qualitat del servei. La per¬
sona és crítica amb la qualitat del servei.
En una situació així, s'ha de prestar espe¬
cial atenció a les polítiques de personal:
haurien de ser una prioritat absoluta del
Consistori.

El funcionari és una espècie en vies d'ex¬
tinció?

¡No, ni de bon tros! Al contrari. S'ha pro¬
duït un error tradicional de dir que tot
s'ha de laboralitzar, que tots hem d'anar
cap a models laborals. És un enorme error.
Hi ha àmbits del sector públic on el que
cal són funcionaris amb estatut funciona¬
rial. I en canvi, en altres àmbits s'ha de
tendir cap a la laboralització com en qual¬
sevol altre àmbit. Aquells que regulen el
sistema, que tenen el risc de ser influïts
molt fortament per l'entorn polític, amb
la qual cosa puguin fer actuacions que
siguin al caire de la llei o més enllà de la
llei, han de ser funcionaris. Perquè els has
de donar un estatut que els protegeixi
d'una pressió política incorrecta, i alhora
han de tenir una estabilitat laboral prou
gran per estar-s'hi durant anys i ser
experts en el model que estan definint.

Per què es desmotiven els funcionaris?
Tot i que és cert que la desmotivació afec¬
ta qualsevol treballador: és un problema
de l'estructura laboral?
A la pregunta, hi fas un comentari que és
molt important: que la desmotivació no
és específica ni pròpia únicament del sec¬
tor públic. És molt comú i és un dels pro¬
blemes als quals s'atorga més atenció a
l'àmbit privat.
La desmotivació pot ser provocada per
moltíssims factors. Un element clau de des¬
motivació és el sentiment de tracte des¬

igual o injust respecte als companys, o una
mala relació amb el superior, amb els com¬
panys o amb els subordinats... Tots aquests
factors són clarament desmotivadors.
Voldria dir dues coses. Una, que l'Admi-
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nistració pública té unes especificitats, i
l'altra, que té alguns deures a fer. Parlo
de les especificitats. Aquí també és comet
l'error de pensar que hem de mirar què fa
el sector privat i traslladar-ho al sector
públic. És un error greu, perquè la pecu¬
liaritat del sector públic és la continuïtat
de la gent en l'organització. Això, en el
sector privat, no és gaire comú. No pots
fer una mateixa política de personal pen¬
sant en una plantilla que restarà molts
anys amb tu, que pensant en una empre¬
sa on els treballadors s'estan tres, cinc o
sis anys. Són radicalment diferents. Hi ha
especificitats clares de l'àmbit públic que
s'han de considerar a part, i això modifica
el sistema de negociació col·lectiva, les
polítiques de condicions laborals... Modifi¬
ca moltes coses.

Els deures pendents, quins són?
Són una sèrie de deures clau per poder
fer aquestes politiques específiques.
Quan tens una persona molt de temps a
la institució, el tema crític són les expec¬
tatives professionals. Així que primer de
tot has de crear carreres. A les Adminis¬
tracions públiques es contracta la gent
amb uns nivells retributius alts, i després
tenen una carrera econòmica molt baixa.
En sortir de la Universitat, si entres a
l'Administració pública tens un dels con¬
tractes millor pagats que pots tenir res¬
pecte al sector privat. I deu anys després,
estàs perdut. Tot el que són carreres pro¬
fessionals -que vol dir no només la part
retributiva, que has de tenir expectatives
i recorregut, sinó també contingut del
treball, guanyar qualitat i contingut en el
teu treball-, és un factor clau. I això nor¬
malment ho tenim poc desenvolupat a
les Administracions públiques, però és un
aspecte molt important.
Després, s'han de millorar alguns factors
que els experts en assumptes de personal
deien tradicionalment "d'higiene": absèn¬
cia de greuges comparatius, polítiques cla¬
rament definides i una administració de
personal que funcioni adequadament. A
partir d'aquí, la política retributiva ha de
ser transparent, clara, previsible. I si tot
això està més o menys clar, el que no
poden resoldre els serveis de personal són
altres factors, el que en diríem factors
intrínsecs. És molt de cada lloc de treball,
de cada departament, que la persona es
pugui identificar amb la feina que fa, amb

el servei públic que presta, que se l'estimi,
que tingui una bona relació amb el cap,
amb els subordinats i amb els companys.

I si no, hi pot haver possibilitat de canvi?
També has de permetre, en períodes tan
llargs, canviar de feina. És impossible, a
no ser que tinguis persones amb una
vocació molt clara, que després de vint-i-
cinc anys en un mateix lloc els treballa¬
dors mantinguin el mateix nivell de moti¬
vació. Hi ha gent que el manté, perquè
sent la vocació d'aquell servei públic con¬
cret, però tot i amb això cal cuidar molt
aquestes persones. I jo, per sort o per des¬
gràcia, més per sort, perquè per a mi va
ser una gran experiència, vaig estar molt
de temps vinculat amb els Serveis de Tute¬
la i Protecció de Menors, com s'anomena¬
ven abans, i amb els Serveis Penitenciaris.
I vaig veure que hi entrava gent tremen¬
dament motivada, amb ganes de fer les
coses ben fetes, i que al cap de cinc o deu
anys, esdevenien gent tremendament
escèptica amb les possibilitats de canviar
les coses. Ells mateixos s'havien deteriorat
com a professionals. Altres no, però un
bon grapat sí. Per què? Perquè les políti¬
ques de personal per a aquesta gent no
s'havien desenvolupat correctament. Tre¬
ballar en un centre penitenciari és una
tasca dura. I has de fer carreres que per¬
metin als educadors estar cinc anys treba¬
llant al centre penitenciari, però després
també sortir i anar al sistema educatiu

general, per exemple.

Com veu la relació actual entre els empre¬
saris barcelonins i l'Ajuntament?
Aquí també, com dèiem abans, res no és
senzill, tot és complex. Hi ha àmbits on les
relacions són bones, i han de continuar
sent bones i estretes. És el cas dels àmbits
de foment (foment de l'activitat, de fer
atractiva Barcelona per a la inversió
estrangera...), on ha d'haver-hi un grau
de simbiosi molt alt entre el món empre¬
sarial i la ciutat. Ja hi és, però encara ha
de ser més alt. En aquest camp les coses
es fan relativament bé i s'han de fer
millor encara. Ara: hi ha àmbits on l'Ad¬
ministració local ha de ser autoritat i estar
ben lluny del sector empresarial. Quan
l'Administració actua com a policia admi¬
nistrativa, ha de fer complir la llei. I el
millor que pot fer per a l'empresariat
mateix i per al bon funcionament d'una



orgullosos. Dit això, si no les compares
internacionalment, sinó que les mires
intrínsecament, hi ha un camí enorme per
recórrer i per millorar. Jo vull moltes més
coses de la nostra relació amb les Admi¬
nistracions públiques en general.

Què vol més exactament?
Doncs mira, penso que és fonamental que
l'Administració local tingui en compte
que té un àmbit de formació empresarial
de primer nivell internacional a la ciutat, i
en canvi no rep ni un sol ajut per al
foment d'aquest àmbit. I dius: si tots
juguem igual, em sembla molt bé. El con¬
trast és que, per exemple, una institució
com la London Bussines School, que es
considera un símbol de l'esfera privada,
rep de la Metròpoli de Londres entre un
deu i un vint per cent dels seus recursos. I
així moltes altres escoles de negocis de
nivell internacional. Doncs m'agradaria
que en la política de foment es tingués en
compte que Barcelona té una oportunitat
extraordinària per ser un centre de refe¬
rència europeu i mundial en l'àmbit de la
formació empresarial. I aquí no veiem cap
actuació concreta en aquest sentit.

On és el futur de I' Administració pública?
El futur, molt important. Penso que s'ha
passat ja el xarampió que l'Administració
pública és un mal que hem de suportar.
L'Administració pública és, evidentment,
part del problema, però també és part de
la solució. No existeixen societats equili¬
brades, de progrés, on el ciutadà pugui
tenir cada cop més una vida més digna, si
no té Administracions públiques que fun¬
cionin molt bé. El futur de l'Administració
pública és, en aquest sentit, esplendorós,
perquè la necessitem i continuarem
necessitant-la. Una altra cosa és l'obsessió
d'alguns sectors socials que pensen que
l'esfera pública no és bona. No, escolti: el
camp privat és extraordinàriament bo; el
camp públic, quan està al seu lloc, també
és bo. Un principi -que no diré política¬
ment d'on ve- postula que hem de tenir
tant de sector privat, tant de mercat, com
sigui possible, i tanta Administració públi¬
ca com sigui necessària. Perquè funcioni
bé l'entorn privat, empresarial, calen uns
reguladors públics, una autoritat pública,
molt eficients, que tinguin uns funcionaris
d'alt nivell en termes de formació.

_ S'ha passat ja
el xarampió que

l'Administració

pública és un mal
que hem de suportar.

L'Administració

pública és,
evidentment,

part del problema,
però també és part

de la solució.

economia de mercat és que les regula¬
cions es compleixin, i adequadament.
Aquí hi ha d'haver distància. Tal com s'ha
dit en relació a les crisis que s'han produït
no fa gaire en el sector empresarial nord-
americà a causa de la connivència que
existia amb algunes autoritats regulado¬
res, no es pot anar ni a dinar amb l'em¬
presa. Així com a l'àmbit de foment no
només has d'anar a dinar amb empresaris,
sinó que també has de fer viatges amb
ells, a l'altre àmbit, els dels alts funciona¬
ris o polítics responsables, s'haurien de
veure de molt mal ull els vincles amb el
món empresarial. De molt mal ull. Com
han de ser, doncs, les relacions? Doncs
depèn, depèn de l'àmbit.

Li preguntava en quin moment es troben
les relacions entre empresa i Consistori a
Barcelona.

En general, no només Barcelona, sinó
Catalunya, Espanya i Europa, són àmbits
on les Administracions públiques funcio¬
nen, malgrat les nostres crítiques, per bé
que han de funcionar millor. La meva
experiència laboral a dues Administra¬
cions públiques africanes i llatinoamerica¬
nes fa que, quan comparo la realitat d'a¬
questes Administracions amb les nostres,
la local, l'autonòmica, l'estatal o l'euro¬
pea, m'adoni que realment tenim Admi¬
nistracions de les quals ens podem sentir
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dossier
Arxiu Municipal de Barcelona

L'Arxiu, entre ¡a historia i l'administració

I

A voltes, la imatge que molta gent té d'un arxiu és la d'un magatzem tancat i fosc,
obert només a estudiosos de posat seriós, amb una sala de consulta silenciosa,
quasi en penombra, amb taules plenes de persones que miren, capficades, llibres i
documents antics en taules amb llums individuals, aïllades d'altres persones que fan
el mateix. Doncs això, avui dia, no és ben bé així. Actualment, els arxius, si més no
l'Arxiu Municipal de Barcelona, és ple de vida i d'activitat i fa una important tasca
de conservació de documents i de difusió de la història.
Els qui treballen en l'àmbit dels arxius constaten que esdevé una prioritat canviar
la percepció i la imatge que sovint se'n té, fins i tot els treballadors mateixos de
l'Administració. Val a dir que una visita a la Casa de l'Ardiaca, seu de l'Arxiu Històric

I ^
^ I d b I d

foment d'una administració àgil i eficaç.

la preservació de la informació digital.



dossier

L'oficina de
l'Arxiver en Cap
i el sistema
municipal d'arxius

El sistema municipal d'arxius és format pel con¬
junt de centres, òrgans i serveis que operen arreu
de l'administració municipal de Barcelona en el
marc dels arxius i la gestió documental i que ges¬
tionen prop de vint-i-quatre quilòmetres de docu¬
ments de conservació permanent (entre els segles
XII-XXI) i que varen atendre l'any 2002 prop de
cinquanta mil usuaris i més de cent cinquanta mil
consultes.

En aquest context, l'oficina de l'Arxiver en Cap
garanteix una actuació global i racional arreu de
tot el patrimoni documental municipal, aplica la
normativa arxivística, fomenta el desenvolupa¬
ment del tractament tècnic dels documents, vetlla
per l'assoliment dels recursos infraestructurals,
econòmics i humans necessaris i promou nombro¬
sos projectes i programes de treball.

El conjunt dels arxius de gestió de les oficines i
els arxius centrals d'àrees o instituts, i els tres

grans sectors d'arxiu -l'Arxiu Històric de la Ciutat,
l'Arxiu Municipal Administratiu i la xarxa d'Arxius
Municipals de Districte, aglutinats sota la denomi¬
nació d'Arxiu Municipal de Barcelona-conformen
l'eix vertebrador del sistema en tant que organit¬
zen, tracten, conserven i fan accessibles els docu¬
ments necessaris per a la gestió administrativa i la
recerca retrospectiva.

La Comissió de tria i eliminació, els Consells Asses¬
sors dels Arxius i vuit grups de treball esdevenen ele¬
ments de racionalització del volum documental, de
dinamització de les tècniques arxivístiques, de coope¬
ració entre professionals de distints sectors i de pro¬
jecció dels arxius a la ciutat.

En aquest sentit, l'arxivística municipal avança en
la perspectiva de fomentar una cultura organizati¬
va de la informació que abraci des dels expedients
generats a les oficines administratives fins als docu¬
ments custodiats als centres d'arxiu i més enllà del
tipus de suport, sigui paper o documents electrò¬
nics. Aquesta actuació integradora produeix evi¬
dents beneficis organitzatius i econòmics arreu de
l'administració.

Val a dir també que aquest model arxivístic
compta amb un prestigi internacional ben consoli¬
dat. N'és mostra el fet que la ciutat de Barcelona
lidera la secció d'Arxius Municipals del Consell Inter¬
nacional d'Arxius, organisme adscrit a la Unesco i
amb seu a París, i que el model de Barcelona s'està
aplicant mitjançant el desenvolupament de sengles
convenis finançats per Barcelona Solidària a les ciu¬
tats de Montevideo (Uruguai), Campinas (Brasil) i
Bogotà (Colòmbia).
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El sistema AIDA Betomai ¿Jcció Control de Cónsules imprimir
■ -|g|x|

L'Ajuntament de Barcelona té una estructura orgàni¬
ca ¡ una gestió administrativa força complexes que
han generat i generen una importantissima quantitat
d'informació i de documentació. Això ha fet necessa¬
ri crear una eina que permeti agilitar la tasca d'orga¬
nització, ordenació i recuperació de la informació.
Aquesta eina és un sistema integral de gestió i orga¬
nització de documents que s'anomena AIDA (Admi¬
nistració Integral de Documents i Arxius) i és
l'instrument d'unificació de criteris metodològics,
tècnics i d'arxivament del patrimoni documental
municipal. Aquest sistema, que ve definit pel conjunt
de procediments a aplicar en els documents en totes i
cadascuna de les etapes del seu cicle de vida, compor¬
ta, de retruc, un benefici evident i una rendibilitat
econòmica més gran en potenciar l'eficiència en la
utilització de recursos.

El sistema AIDA compta amb diversos instru¬
ments, únics per tota la gestió documental, que aple¬
ga diferents quadres de classificació atenent la
documentació objecte de tractament; integra el siste¬
ma de descripció estàndard per a tota la documenta¬
ció municipal; i ens informa dels temps que hem de
conservar una documentació determinada a les nos¬

tres oficines, és a dir, si es pot eliminar o bé si s'ha de
transferir a l'arxiu municipal corresponent, atès el
seu valor històric.

Els instruments del sistema AIDA són:

El Quadre d'Organització de Fons inclou tres quadres
de classificació de documents:

• El Quadre de classificació de fons medievals i
moderns, que aplega la documentació des del segle
XIII fins al primer terç del segle XIX, tant generats per
l'Ajuntament de Barcelona, com fruit de diverses
donacions i llegats.

• El Quadre de classificació dels fons dels antics
pobles agregats que inclou la documentació que es
conserva anterior a l'any 1897 generada pels antics
ajuntaments independents del pla de Barcelona
transferida als respectius districtes, en aplicació del
Decret d'Alcaldia de data 27 de juny de 1988.

• El Quadre de classificació uniforme de docu¬
ments (QdCUD) que aplega la documentació genera-
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da des del primer terç del segle XIX fins l'actualitat és
aplicable a l'Arxiu Municipal Administratiu, als Arxius
Municipals de Districte i als Arxius de Gestió de tota
l'administració municipal, i és l'instrument que
estructura funcionalment i jeràrquicament totes les
comeses i activitats desenvolupades pels diferents
òrgans i persones adscrites a l'Ajuntament, per tal
d'identificar els documents. El QdCUD ens permet,
entre d'altres coses, decidir en quins expedients
podem agrupar la documentació; donar títol a cada
expedient o document; identificar-los amb un codi;
relacionar uns expedients o documents amb uns

altres; i controlar els documents.

El Mètode de Descripció Documental és el mecanis¬
me mitjançant el qual queda constància del contin¬
gut i de les característiques dels expedients i
documents que conformen el patrimoni documental
municipal. A partir de la fitxa descriptiva, que és
única i homogènia per a tots els fons documentals,
s'accedeix als documents i permet la disposició de la
informació que contenen. Finalment, el sistema AIDA
incorpora l'automatització de la gestió documental
tant per a la documentació activa com per a la
semiactiva o inactiva.

El Calendari de Conservació i Accés del sistema AIDA
determina els valors i regula els terminis de conserva¬
ció, permanència i accés dels documents, indepen¬
dentment del seu suport, a tots els arxius municipals,
incloent-hi els arxius de gestió. En aquest sentit, els
òrgans administratius hauran de tenir cura de la con¬
servació de dades i de la protecció de la informació,
conservació i custòdia de la documentació en l'àmbit
dels arxius de gestió. Aquest Calendari és elaborat
des de l'any 1991 per la Comissió d'Avaluació i Accés
a la documentació, integrada per diversos tècnics
procedents de tots els àmbits professionals (juristes,
historiadors, informàtics, arxivers, etc.).
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L'Arxiu Històric de la ciutat

L'Arxiu Històric té també un paper important en la difusió i divulgació del
patrimoni documental i de la història de la ciutat, que es porta a terme mit¬
jançant diversos programes i actuacions. Destaca en aquest sentit el Seminari
d'Història de Barcelona, en el marc del qual es porten a terme cursos especia¬
litzats en història de la ciutat, la publicació de la revista semestral Barcelona.
Quaderns d'Història i de la col·lecció de monografies Quaderns del Seminari
d'Història de Barcelona, o la realització cada dos anys dels congressos d'his¬
tòria de Barcelona dels quals, precisament el mes de novembre d'aquest any,
es realitzarà la vuitena edició amb el títol genèric de La ciutat i les revolu¬
cions 1808-1868. Així mateix i en col·laboració amb la Universitat de Barcelo¬
na i l'associació Historia y Fuente Oral, es publica la revista Historia,
antropología y fuentes orales, semestral.
En aquest àmbit de la divulgació tampoc podem deixar d'esmentar les exposi¬
cions de petit format que, des de fa uns anys, es mostren al vestíbul del centre,
sempre amb la intenció de mostrar la riquesa i diversitat dels fons documentals
conservats: si en anys anteriors havien estat dedicades a Agustí Duran i Sanpere
i a Jacint Verdaguer, aquest any està dedicada al viatger barceloní Alí Bei amb
motiu del bicentenari de l'inici del seu viatge pel nord d'Àfrica i l'Orient Mitjà
l'any 1803.

jerarquia eclesiàstica, edificada a
l'actual carrer de Santa Llúcia
aprofitant una part de la muralla
romana. En aquest edifici, s'hi
troben les diferents seccions,
departaments i serveis del centre
excepte l'Arxiu Fotogràfic, que
està situat al carrer Comerç, 36.
L'Arxiu Històric ocupa la Casa de
l'Ardiaca des de la seva creació
arran de la reorganització de l'ar-
xiu municipal i de la seva divisió
en dues seccions (l'administrativa
i la històrica) que es portà a
terme l'any 1917. Les seves ins¬
tal·lacions s'inauguraren l'any
1922. Un dels principals artífexs i
impulsors de la configuració de
l'Arxiu Històric fou Agustí Duran i
Sanpere, el qual n'ocupà el càrrec
de director des del començament
fins a la seva jubilació l'any 1957.

Entre els anys 1991 i 1998, es
portà a terme una remodelació
integral de l'edifici amb l'objec-
tiu de consolidar-lo i millorar-ne
les condicions de treball, de con¬

sulta i de conservació de la docu¬
mentació.

L'Arxiu Històric de la Ciutat té
com a objectiu principal la custò¬
dia, tractament i difusió de la
documentació produïda pels
òrgans de govern de la ciutat des
de la creació del règim municipal
de Barcelona a mitjan segle XIII i
fins al primer terç del segle XIX
així com d'altres materials arxivís-
tics, bibliogràfics o hemerogràfics
d'índole i procedència diversa
que es consideren d'interès per a
la investigació i la història de la
ciutat. La diversitat, riquesa i
importància dels documents i
materials conservats, el convertei¬
xen en un dels centres arxivístics
més importants del país, i així ho
demostren algunes dades estadís¬
tiques corresponents a l'any 2002:
gairebé 19.000 usuaris presen¬
cials, més de 63.000 documents
consultats, més de 200.000 acces¬
sos a la fiiàiüà.w6'3 ° més de 70
documents prestats amb destina¬
ció a diverses exposicions.

La seu central de l'Arxiu Histò¬
ric de la Ciutat :s la Casa de l'Ar¬
diaca, antiga residència d'aquesta
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Els fons conservats per l'Arxiu Històric de la Ciutat
estan repartits en diverses seccions i departaments
d'acord amb les característiques, especificitats i
necessitats de tractament dels diferents tipus docu¬
mentais:

- La secció d'Arxiu Medieval i Modern aplega la
documentació municipal del Consell de Cent i dels
ajuntaments borbònic i constitucional (fins a mitjan
segle XIX), els fons d'institucions públiques medie¬
vals i modernes com el Consolat de Mar, la Taula de
Canvi o el Veguer, un valuós conjunt de documenta¬
ció gremial format pels fons de més d'un centenar
d'antics gremis i confraries de la ciutat (segles XIV a
XIX) o la documentació d'una setantena de persona¬
litats significades de la cultura catalana com ara
Narcís Oller, Apel·les Mestres o Jacint Verdaguer.

- La secció de Biblioteca aplega un important fons
bibliogràfic especialitzat en història de Barcelona,
però també en diferents matèries com ara urbanis¬
me, filosofia, religió, ciències socials o llengua i lite¬
ratura, format per uns 125.000 volums. A més a més
de les publicacions que formen el que podríem ano¬
menar fons propi, cal destacar els importants llegats
de tres fons bibliogràfics privats: la biblioteca Mas-
sana (especialitzat en indumentària i arts sumptuà-
ries), la biblioteca Toda (especialitzat en temes
hispànics i llibres de viatges) i la biblioteca Serra i
Pagès (especialitzat en folklore).

- La secció d'Hemeroteca aplega les publicacions
periòdiques editades a la ciutat des de l'època de
l'anomenada "prepremsa" (segle XVII), passant per
les col·leccions dels primers diaris editats a Barcelo¬
na a partir del darrer terç del segle XVIII, fins arribar
als diaris i revistes actuals. El fons hemerogràfic és
format per més de 14.700 títols que sumen uns
90.000 volums

les fotografies de C. Clifford, Antoni Esplugas, P.
Audouard, J. Laurent, J. Postius, Colita o la nissaga
Pérez de Rozas.

- El departament de Gràfics aplega una gran diversi¬
tat de tipologies documentals de caràcter cartogrà¬
fic i iconogràfic des del segle XVII fins l'actualitat.
Entre altres destaquen els mapes i plànols de Barce¬
lona, els cartells, els dibuixos, els gravats, els goigs o
els romanços.

- El departament de Fonts Orals, creat l'any 1983
arran de la donació dels testimonis aplegats per l'in¬
vestigador anglès Ronald Fraser sobre la guerra civil
espanyola, conserva diverses col·leccions de testimo¬
nis orals d'interès per a la història recent de la ciutat
i de Catalunya.

Per garantir la conservació i la consulta adient dels
documents, l'Arxiu disposa d'unes instal·lacions dota¬
des amb els equipaments i condi¬
cions pròpies d'un arxiu del segle
XXI, i de dos serveis tècnics enca¬

rregats de la restauració i conser¬
vació i de la microfilmació dels
fons respectivament.

- La secció d'Arxiu Fotogràfic conserva un conjunt
de fons i col·leccions d'imatges de temàtica essen¬
cialment barcelonina, des dels inicis de la fotografia
fins als nostres dies. Els fons que aplega són tant de
procedència municipal com privada, sempre que

siguin d'interès per a la història de la ciutat i de la
fotografia. En l'àmbit temàtic destaquen els con¬
junts d'imatges corresponents a l'Exposició Univer¬
sal de 1888, l'obertura de la Via Laietana, l'Exposició
Internacional de 1929 o els Jocs Olímpics de 1992,
mentre que en relació als autors es poden destacar



dossier

L'Arxiu Municipal Administratiu és l'arxiu
contemporani de Barcelona
L'any 1917 la Comissió de Cultura
de l'Ajuntament de Barcelona pro¬
posa al Ple Municipal la creació de
I'Oficina de Investigaciones y
Publicaciones Histórico Municipa¬
les. Aquest projecte significa la
reorganització de l'Arxiu Munici¬
pal i la separació del fons docu¬
mental en dues seccions: la
històrica i ('administrativa, cadas¬
cuna d'elles amb personal i ubica¬
ció pròpia. La primera de les
seccions origina la creació de l'AHC
i la segona el naixement de l'ac¬
tual Arxiu Municipal Administra¬
tiu. (AMA)

L'Arxiu va anar reunint un

volum immens de documentació

que anaven produint els diferents
òrgans de govern i d'administració
de la Ciutat, alhora que també acu¬
mulava dèficits importants en
infraestructures i en recursos

humans. Fins que I'any1986 es posa
en marxa el Projecte d'ordenació
d'arxius, que evidencia la urgència
d'actuar per resoldre els dèficits de
l'AMA i també descobreix la gran

riquesa del fons documental que
durant anys s'havia acumulat sense
organització ni concert.

El fons documental que conserva
l'Arxiu Municipal Administratiu,
amb un total de 15 quilòmetres i
mig de documents, el converteix en
un dels més importants centres d'in¬
formació i documentació de la Bar¬
celona contemporània. Aquest fet
permet a l'investigador conèixer,
estudiar i analitzar tots aquells
assumptes en els quals l'Ajuntament
intervé, derivats de les seves compe¬
tències i atribucions en la gestió i
govern del territori municipal i de la
seva població, des del primer terç
del segle XIX fins a l'actualitat.

La riquesa documental i la cons¬
tatació de la utilitat de l'Arxiu, tant
des del vessant de la recerca històri¬
ca com de la consulta de documen¬
tació administrativa, queda palesa
en els indicadors anuals (10.548
usuaris i 43.552 consultes de docu¬
ments l'any 2002). La finalització de
les obres de rehabilitació de l'edifici
de la seu de l'Arxiu farà possible, en
un futur immediat, disposar dels
espais de treball d'ús intern neces¬
saris i tanmateix, gaudir d'una nova
sala de consulta on fer més còmode
el treball dels usuaris.

Autèntics tresors de la història de Barcelona
TAMIENTODE BACCELONA

NSA PASIVA
ITIAÉPBA

instrucciones elementales
para la prolección contra los
ataques aéreos con bomtas
explosivas e incendiarías

ipebugiosI

Els fons documentals que l'AMA posa a disposició
de l'administració i de la ciutadania són petites
peces úniques que configuren el mosaic de la histò¬
ria contemporània del govern i administrado d'a¬
questa ciutat des de 1833 fins a l'actualitat: el seu
creixement urbanístic -des de l'enderrocament de
les muralles fins a les transformacions que motiva¬
ren els Jocs Olímpic de 1992, passant per la cons¬
trucció de l'eixample barceloní i les celebracions de
les exposicions de 1888 i 1929-, el seu patrimoni,
les dificultats viscudes al llarg de les revoltes que
sacsejaren Barcelona durant el segle XIX, la media¬
ció i conciliació dels ciutadans, la seguretat dels carrers, el transport, el registre del
naixement, matrimonis i defuncions de la seva gent, la seva salut, el seu lleure i la
seva participació en el comú de la ciutat, les decisions preses pel seu govern.
Una relació abreujada de les competències municipals durant els segles XIX i XX
serveix per concretar les matèries sobre les quals es pot trobar documentació a
l'Arxiu: Organització, gestió i acords dels òrgans de govern municipal. Aprovació i
gestió dels pressupostos així com de les finances. Gestió dels recursos humans.
Organització d'activitats protocol·làries i actes públics. Exercici d'accions judicials i
administratives. Contractació d'obres i serveis i gestió i adquisició de béns mobles
i immobles. Protecció del patrimoni historicoartístic i natural. Gestió de la població
del municipi i registre civil de naixements, matrimonis i defuncions. Planejament i
gestió urbanística, creació d'infraestructures urbanes i ordenació de la ciutat.
Construcció d'edificis i desenvolupament d'activitats industrials i comercials. Segu¬
retat i atenció ciutadana i protecció civil. Gestió del transport públic de viatgers i
ordenació del trànsit i de persones en les vies urbanes. Gestió de fires i mercats,
del proveïment i consum de productes i defensa d'usuaris i consumidors. Protecció
de la salubritat pública, recollida i tractament de residus i gestió dels serveis fune¬
raris, Atenció primària de la salut i prestació de serveis socials. Promoció i gestió
d'activitats i equipaments culturals i esportius, Gestió de l'ensenyament primari i
construcció i manteniment de centres docents públics.
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L'AMA, com a centre gestor de gran part del patrimoni
documental municipal dels segles XIX i XX, executa les
competències i funcions que li són pròpies, en tant que
arxiu contemporani, dins el sistema arxivístic de l'Ajun¬
tament de Barcelona. Les funcions bàsiques arxivísti¬
ques de: reunir, conservar, classificar, ordenar, descriure
i difondre els fons documentals, es porten a terme amb
la voluntat d'innovar i d'oferir un servei de qualitat
tant a l'Administració com a la ciutadania en general.

L'activitat es desenvolupa en els diferents centres
que configuren l'AMA: la seu del carrer Baixada Caça¬
dor 3 (properament amb nova entrada per Bisbe Caça¬
dor 4), que reuneix les funcions d'arxiu definitiu;
l'edifici del carrer Ciutat de Granada 106, que aglutina
les funcions de dipòsit de prearxivatge on es tracta la
documentació en procés d'avaluació i de mostreig, i
finalment l'Arxiu de Població que ocupa uns espais en
l'edifici de la plaça Pi i Sunyer 8-10, on es conserven els
padrons municipals posteriors a l'any 1950.

Any rera any, les diferents dependències i oficines
de les àrees centrals transfereixen la documentació

que generen. Part d'aquesta documentació encara
conserva plenament el seu valor administratiu, i és
tractada en el Dipòsit de Prearxivatge, i part presenta
uns valors que mereixen ser conservats definitiva¬
ment com a fons històric. L'Arxiu custodia i tracta

aquesta documentació i la posa a disposició de la
mateixa Administració i a disposició dels consultors
externs d'acord amb la legislació vigent sobre accés
als documents públics.

Però la tasca que absorbeix una dedicació més
intensa del personal de l'Arxiu és, sens dubte, l'aten¬
ció als seus usuaris o consultors, ja siguin presencials
o remots. El caràcter d'arxiu administratiu i a la vega¬
da històric, el fa susceptible de ser utilitzat per un
ventall molt ampli d'usuaris, atenent a les diferents
possibilitats d'aprofitament de la documentació i de
la informació continguda: polítics, tècnics i treballa¬
dors municipals, gestors administratius, advocats, ciu¬
tadans en general, historiadors, arquitectes,
estudiants, genealogistes, etc. I les consultes també
poden ser motivades per raons igualment diverses.

El servei d'atenció a l'usuari de l'Administració,
oficines, empreses i instituts municipals està pensat
específicament per a donar suport documental a la
gestió diària dels tècnics de les diferents dependèn¬
cies de l'Ajuntament. Aquestes consultes internes es
canalitzen mitjançant el lliurament de la reproducció
parcial o total de la documentació sol·licitada, con¬
sultant directament la documentació al mateix Arxiu
o bé possibilitant el préstec temporal de la documen¬
tació a les oficines interessades.

Pel que fa a l'atenció als investigadors i públic en
general, la consulta dels documents, en la majoria dels
casos, porta implícita l'atenció de la sol·licitud de la
seva reproducció. El servei d'atenció als investigadors i
ciutadans es porta a terme de manera personalitzada.

amb una especial dedicació a les persones poc avesa¬
des al treball amb fonts documentals primàries.

Finalment, el personal de l'Arxiu de Població es
responsabilitza de la gestió de la informació del
Padró d'habitants que permet satisfer les necessitats
dels ciutadans relacionades amb la seva residència i el
reagrupament familiar d'estrangers, amb les pen¬
sions de viduïtat i no contributives, mitjançant les
certificacions, els informes i les còpies literals.

Pel que fa al desenvolupament de la funció de
comunicació i difusió dels fons documentals i de l'Ar¬

xiu, cal destacar el servei de visites guiades que per¬
met a grups organitzats d'estudiants, professors,
entitats -culturals, científiques o de lleure-, conèixer
el funcionament, organització, fons documentals i
instal·lacions de l'Arxiu. Amb aquesta finalitat també
cal esmentar la publicació d'instruments de descrip¬
ció, o l'edició de productes de divulgació que perme¬
ten donar a conèixer millor els fons documentals que
es gestionen.

També cal valorar la contribució de l'Arxiu en la
realització de nombrosos treballs d'investigació i tesis
doctorals. En aquest àmbit cal fer menció dels prés¬
tecs temporals de documents que són exhibits en
exposicions organitzades per institucions i entitats
culturals; la gravació de documents destinats a pro¬
grames documentals de diferents mitjans de comuni¬
cació, i la inclusió de reproduccions de documents en
publicacions d'ampli abast.

Usuaris de l'administració,
investigadors i públic
en general
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dossier

Al final de la dècada de 1980, el
projecte d'ordenació d'arxius de
l'Ajuntament de Barcelona forma¬
litzava la creació d'una xarxa d'ar¬
xius de districte, amb el precedent
d'alguns arxius històrics als distric¬
tes de Sants-Montjuïc, les Corts,
Sant Andreu i Sant Martí. La finali¬
tat era doble: dotar la naixent
administració descentralitzada
d'un arxiu administratiu i la volun¬
tat de potenciar la personalitat his¬
tòrica dels barris a través de la

recuperació i divulgació de fons
documentals significatius, per la via
de la recollida de fons gràfics,
audiovisuals o patrimonials i sobre¬
tot a partir de la recuperació dels
fons municipals dels antics pobles
agregats del Pla de Barcelona.

Actualment, la xarxa d'arxius de
Districte custodia gairebé set quilò¬
metres lineals de documentació i
atén anualment gairebé 20.000
usuaris, al mateix temps que porta
a terme una important tasca de
divulgació històrica en l'àmbit dels
barris de la ciutat. Paral·lelament,
l'arxiu de Districte constitueix un

suport a l'administració municipal,
tant en la seva vessant de referent
històric com pel que fa a la gestió
de la documentació administrativa
i organització dels documents.

Els darrers quinze anys, s'ha
avançat àmpliament en la dotació
d'infraestructures i de personal i la
consolidació dels serveis a l'admi¬
nistració municipal, mentre el
calendari continuat d'activitats de
difusió i les publicacions són un
reflex de l'enriquiment dels fons i
de l'avenç en les tasques de des¬
cripció i divulgació dels fons docu¬
mentals.

Actualment, els Arxius Munici¬
pals de Districte, tot i la seva
modèstia, constitueixen una xarxa

d'equipaments plenament integra¬
da en la dinàmica dels Consells de

La xarxa d'Arxius
Municipals de Districte

Districte, així com
en el context dels
arxius de la ciutat,
amb projecció en
l'àmbit cultural i

pedagògic dels
barris. Portats

per una plantilla
normalment de
tres persones i

amb infraestructures pendents
d'ampliacions o millores en alguns
casos, la seva projecció més àmplia
en l'àmbit de la història o l'admi¬
nistració segons els casos depèn
del seu fons documental, però
també de les característiques de
l'equipament, integrat en la seu
mateixa del districte, en edificis
aïllats, sovint de regust històric, o
bé al costat d'altres equipaments
com la biblioteca del districte.

Els fons documentals dels
arxius de Districte no acaben en

els estrictament municipals, sinó
que seguint la tradició arxivística
catalana, l'aplec de fons patrimo¬
nials dispersos ha estat una cons¬
tant des de la seva creació, tot
conservant un tipus de documen¬

tació que difícilment trobaríem
avui en els arxius de la ciutat, de
no haver existit aquesta xarxa.
Així, hi trobem unes seccions de
gràfics, fotografia i hemeroteca
que han viscut un creixement
espectacular en aquests quinze
anys.

Alguns d'aquests fons patrimo¬
nials han adquirit un protagonisme
especial en el conjunt dels fons de
l'arxiu: els fons de la UEC de Sants,
del Club Excursionista de Gràcia, el
Fons Felip Capdevila a Florta, el
centre de documentació de Nou
Barris o bé el fons de diverses
empreses i associacions a Sant
Martí, són fruit de la projecció de
l'arxiu en el seu àmbit territorial i
social.
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Mereixen capítol a part per la seva singularitat les
activitats de difusió, que es poden sintetitzar en els
tipus següents:
- publicacions
- exposicions, en consonància amb alguna efemèride
o iniciativa puntual
-conferències, col·loquis o seminaris, sobre temes
d'història local

- itineraris històrics pel territori del Districte
- visites guiades a l'arxiu, dirigides a col·lectius concrets

Les activitats en l'àmbit pedagògic, en col·labora¬
ció amb els Centres de Recursos Pedagògics a cada
Districte, consisteixen habitualment en la visita
"Coneix l'Arxiu Municipal del Districte", visites de
mestres als equipaments i en activitats destinades al
coneixement del medi local, que en alguns casos es
materialitzen també en publicacions. La col·labora¬
ció amb l'IMEB i el taller de Projectes de la Universi¬
tat de Barcelona ha permès en els darrers anys la
producció d'uns materials pedagògics de suport a les
visites escolars i a millorar definitivament la qualitat
de les activitats educatives dels centres, sota el títol
"Arxiu obert". Els districtes de Sant Martí i de les
Corts han desenvolupat una proposta específica dins
d'aquest marc amb l'assaig d'una fórmula de moni-
toratge, en un nou model de visita-taller educatiu.

Els arxius municipals de Districte, com a equipa¬
ment específic i únic d'arxiu en el territori i la institu¬
ció municipal de cada Districte, es troben davant el
repte de definir el seu paper com a unitat d'informa¬

ció i documentació. Enmig de la societat de la infor¬
mació i el coneixement, l'arxiu té oberts com a
mínim tres fronts on exercir les seves funcions:
- la gestió eficaç dels documents administratius de la
institució municipal al districte

- la conservació i l'accés al patrimoni documental local
- el manteniment d'un programa de difusió del patri¬
moni històric local, amb productes específics vers la
pròpia administració local, el teixit associatiu, l'àmbit
educatiu i la societat en general

L'adopció d'un quadre únic i un sistema de gestió
documental i de criteris comuns en el tractament de
les diferents seccions dels Arxius Municipals de Dis¬
tricte ha de permetre preservar la recuperació de la
informació a nivell de ciutat, per sobre de la disper¬
sió dels dipòsits documentals.

L'àmplia gamma de competències municipals
que gestionen els Districtes, converteixen els seus
arxius en la gran reserva de la documentació muni¬
cipal històrica del futur, i el seu tractament docu¬
mental tant a nivell de les oficines productores com
dels propis arxius esdevé clau per a garantir l'accés a
la informació de la ciutat en múltiples camps. La
preocupació per la recuperació de la informació a
nivell de ciutat és un dels objectius primordials de
les tasques documentals que porten a terme els arxi¬
vers de Districte, com també de la Direcció de l'Ar¬
xiu Municipal de Barcelona, i la introducció de
suports òptics i sistemes documentals en xarxa ho
han de garantir a curt termini.
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Fins a l'actualitat la campanya
ha permès destinar a projectes
de restauració i digitalització
un total de 72.861 euros.

"Barcelona fem memòria".
Una campanya que aposta
per la implicació ciutadana

L'Arxiu Municipal compta amb un patrimoni docu¬
mental d'una gran riquesa que assoleix més de
24.000 metres lineals de documents de conservació

permanent. La diversitat i antiguitat de suports: per¬
gamins, fotografies, premsa, gràfics, etc., i l'augment
de les consultes d'aquest valuós capital informatiu fa
que es presentin problemàtiques de tractament i de
conservació específiques. Davant d'aquesta situació
l'Arxiu Municipal es planteja la necessitat d'intensifi¬
car les mesures de conservació, i es planifiquen actua¬
cions, sobretot en aquells documents de suports més
delicats que, per la seva antiguitat o per la seva
feblesa, requereixen d'una actuació que asseguri la
seva perdurabilitat, com també la producció de
còpies digitalitzades per afavorir l'accés a un ampli
ventall d'usuaris cada cop més nombrós i plural.

La campanya Barcelona fem memòria va ser pre¬
sentada a la premsa el mes de març de 2001. Es tracta
d'un projecte pioner en l'àmbit dels arxius, que per¬
met la implicació, per una banda, de les empreses a
través de convenis de patrocini i, per l'altra, dels ciu¬
tadans mitjançant el programa dels Amics de l'Arxiu
Municipal en un projecte comú per millorar la preser¬
vació i la conservació de la documentació de l'Arxiu

Municipal de Barcelona. De manera que aquesta fun¬
ció, fins ara reservada a l'àmbit dels professionals de
l'arxivística, esdevé un deure i una responsabilitat
col·lectiva.

La societat civil es converteix en un element bàsic
en la conformació de la identitat i la recuperació de
la memòria de la nostra Ciutat i reforça l'actuació
municipal que des de fa molt de temps realitza en

aquest àmbit.
La responsabilitat directa de la campanya recau en

l'Oficina de l'Arxiver en Cap, en tant que direcció de
l'Arxiu Municipal de Barcelona. Els altres sectors
municipals implicats són: la Regidoría de Presidència,
ja que té adscrita la Direcció de l'Arxiu Municipal,
l'Institut del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, que
aporta el suport decisiu de Barcelona Esponsor, i la
Regidoría de Cultura, per la seva participació en la
gestió del patrimoni històric de la ciutat.

* m\ u-1 urna
i £u
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Difondre la història
de la ciutat

L'Arxiu Municipal de Barcelona impulsa una política
general de difusió dels seus fons més enllà de la sala
de consulta de l'arxiu i ho fa a través de la col·labora¬
ció amb altres institucions mitjançant la cessió de
materials i documents per a exposicions i ho fa, també
i, sobretot, amb l'edició de cinc grans línies de publica¬
cions que s'emmarquen dins les col·leccions municipals
Memòria de Barcelona i Conèixer Barcelona.

Les cinc grans línies de publicacions són:
• Les guies dels diferents centres d'arxiu, que pre¬

senten als usuaris i persones interessades en la histò¬
ria els fons i els serveis de cada arxiu, sota una
necessària unitat formal.

• Normes i Reglaments de l'Ar-
xiu Municipal, on es recullen
assaigs en matèria arxivística com
el Tesaure BIMA de l'Arxiu foto¬

gràfic, un manual sobre Identifi¬
cació i conservació de fotografies
de Jordi Mestre, el quadre de clas¬
sificació dels antics pobles agre¬
gats, o bé el manual del mètode
de descripció del Sistema AIDA.

• Inventaris i catàlegs de dife¬
rents fons i col·leccions, entre els
quals destaquen els de l'Arxiu
Històric de la Ciutat sobre la Cine¬
mateca municipal, cartes de
Ferran II a la ciutat de Barcelona, premsa clandestina
i d'exili, premsa musical, fons orals o prepremsa bar¬
celonina.

• Els Quaderns de l'Arxiu, impulsats pels diferents
Arxius de Districte com a monografies d'història
local, entre els qual destacaríem els dedicats a les
dones a partir del recull de les fotografies dels
àlbums familiars als Districtes de Sant Martí, Sants-
Montjuïc i Sant Andreu, els dedicats als noms dels
carrers del Clot i Camp de l'Arpa, les Corts o Sant
Gervasi, entre molts d'altres, com també diverses
col·leccions de monografies de caire pedagògic com
Conèixer el Districte de Sants-Montjuïc, que ja ha
publicat 13 números, o Coneguem les Corts.

] col laborado amb la

® I finalment, Itineraris his-barcelona k?
,

0 tones, com a materialització
en forma de guia dels itine-

£r- raris a peu organitzats per
l'Arxiu de Districte a les

Corts, Nou Barris, Clot-
Camp de l'Arpa, Gràcia,
Sarrià o bé Horta-Guinardó.

L'Arxiu Municipal col·la¬
bora també àmpliament
amb altres edicions de caire
històric barceloní, com la

Història de Barcelona, els
barris de Barcelona o la

gran Enciclopèdia de
Barcelona, entre d'al¬
tres, i manté des de
l'any 1999 la publicació
del butlletí periòdic
ArxiBar (el títol és con-

§I=i5£=§. tracció de les paraules
sagp;pP Arxius i Barcelona.

•—; Per la seva banda,
^— l'Arxiu Històric de la Ciu-

§|||11ÈÉ.' tat publica la revista
semestral Barcelona.

Quaderns d'Història, la
revista especialitzada

Historia, antropología y fuen¬
tes orales, publicada en col·laboració amb la Universi¬
tat de Barcelona i l'associació Historia y Fuente Oral i la
col·lecció de monografies Quaderns del Seminari d'His¬
tòria de Barcelona.

L'Arxiu Municipal assaja també altres fórmules
d'edició, i així va realitzar un vídeo divulgatiu l'any
1998 amb el títol Memòria del passat, present i futur,
i aposta actualment per la renovada Web i la Intranet
com a instruments bàsics de comunicació interactiva
amb l'usuari extern i intern respectivament, i una
presència notable en l'àmbit professional a través de
congressos, cursos i col·laboracions en publicacions
especialitzades en arxius.
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L'impuls inicial al desenvolupament d'un sistema d'ar-
xius prové de la formulació i aplicació del Projecte
d'Ordenació d'Arxius d'ençà de l'any 1988, i que
durant molts anys constituí el referent bàsic per a una
actuació destinada a assolir la dignificació de les
infraestructures, i a normalitzar els recursos econò¬
mics i humans. Tot i els notoris avenços experimentats
en els darrers deu anys, calia emprendre una actuació
planificada per al futur, de manera que el sistema arxi-

www.ben .es/a rxiu

vístic s'adeqüés a un entorn fortament canviant.
És en aquest context que cal situar la redacció del Pla
Estratègic d'Arxius (2003-2010), enguany en vies de
formalitzar-ne la seva aprovació. Així el Pla és format
per un volum que presenta un decàleg d'àmbits on
caldrà intensificar les actuacions i inclou un segon
volum on s'expliciten els recursos necessaris per dur-
ho a terme i un darrer volum que proposa una nor¬
mativa actualitzada i integradora.

Les deu línies estratègiques del pla:
• Per una nova dimensió organitzativa
• Per uns arxius implicats en la gestió dels documents

i la informació
• Per un ús eficient de les tecnologies
• Per un accés àgil i transparent a la informació
• Per un compromís permanent d'innovació i qualitat
• Per la preservació d'un patrimoni mil·lenari
• Per la modernització dels equipaments
• Per la cooperació i l'acció solidària
• Per uns arxius compromesos amb la societat civil
• Per una societat del coneixement.
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Canal Cultura
El canal digital
de la cultura de Barcelona

i
i'J ggg Picasso^gravador 15

lQrecí003^Í
Orient fascinant

El passat mes de març va sortir a la
xarxa un nou projecte de cultura
digital, el Canal Cultura, el qual neix
amb la voluntat de ser una eina
informativa digital que desenvolupi
totes les potencialitats dels Tecnolo¬
gies de la Informació i la Comunica¬
ció dins del camp de la cultura.

Un dels seus principals objectius és
revaloritzar els continguts informa¬
tius, treballant-los en profunditat i
enriquint-los amb cròniques, entre¬
vistes i elements multimédia, com
arxius d'àudio o de vídeo. Per a
fer-ho, disposa d'una sèrie d'àmbits
temàtics (cinema, teatre i dansa,
música, art, disseny i arquitectura,
lletres i biblioteques, festes i tradi¬
cions i teoria i reflexió) que oferei¬
xen tota l'actualitat cultural de
la ciutat. En aquest aspecte, el
Canal se situa en la línia dels maga¬
zines digitals especialitzats, com
ho demostra el fet d'haver quedat
finalista als Premis Europeus
NetMedia de periodisme digital
[www.net-media.co.uk /awards], on
competia amb mitjans tan presti¬
giosos com el Financial Times o la
BBC News Online.

Però el Canal és molt més que
un magazine digital. Una de les
seves seccions, l'arxiu multimédia,
vol esdevenir l'arxiu digital de la
producció cultural de la ciutat.
Progressivament, s'hi van afegint
entrevistes, fragments d'actua¬
cions i concerts que dibuixen amb
precisió el que és i el que ha estat
l'activitat cultural de la ciutat.

El Canal ofereix encara més ser¬

veis. Les rutes culturals, on es convi¬
da l'usuari a recórrer temàticament
els espais de cultura de la ciutat, o
els enllaços recomanats que són
seleccionats pel seu interès cultural
i comentats. Els jardins històrics de
Montjuïc, la Barcelona romana o
un tomb per la Barcelona de Gaudí
són algunes de les propostes de
rutes que s'hi poden trobar.

No fa gaire, el Canal ha comen¬
çat a oferir dos nous serveis: la
possibilitat de personalitzar la
pàgina d'inici i de subscriure's a un
butlletí que es rebrà per correu
electrònic amb les novetats cultu¬
rals de la setmana, i la posada en

marxa de la Plataforma creativa,
un espai en línia on els ciutadans
podran publicar les seves imatges
o els seus vídeos de creació.

La seva definició com a suport
multicanal fa que s'estigui treba¬
llant paral·lelament en diversos
suports informatius de manera

complementària. Missatgeria
mòbil, informació en l'agenda
digital (PDA) i la creació de pro¬
grames de televisió son només
algunes de les propostes de futur
del Canal. De fet, algunes d'aques¬
tes funcionalitats ja s'han posat en
marxa de manera experimental en
l'opció El Meu Grec dins del web
del Festival Grec d'enguany
(www.grec.bcn.es).

El Canal Cultura és un suport
ple de sorpreses i una cita ineludi¬
ble per a tots aquells que desitgin
seguir de prop l'actualitat de la
cultura a Barcelona. ¡Us convidem
a descobrir-lo !

Laura Solanilla

www.bcn.es/canalcultura
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Nou curs per a l'equip
de govern sorgit del 25-M

Mentre Catalunya i Espanya es preparen per a les eleccions autonòmi¬
ques i generals, Barcelona afronta el nou curs amb l'equip de govern
sorgit de les eleccions municipals del passat 25 de maig ja en marxa.
Les eleccions municipals van registrar, a Barcelona, una participació pro¬
pera al 59% dels electors, percentatge força superior a l'esperat, i que
va estar set punts per sobre de la convocatòria de l'any 1999.

Les urnes van revalidar la confian¬

ça que els ciutadans havien dipo¬
sitat, en els últims mandats, en
l'equip de govern. Així, el PSC-
Progrés Municipal va obtenir
253.462 vots (el 33% del total);
CiU, 161.629 vots (el 21%); el PP,
121.878 vots (el 16%); ERC-Acord
Municipal, 96.773 vots (el 12%); i
ICV-EA-EPM, 91.356 vots (el 12%).
D'aquesta manera, l'escrutini

definitiu va representar que, dels
41 regidors de què és compost el
Ple municipal, PSC-Progrés Muni¬
cipal n'obtingués 15; CiU, 9; el PP,
7; ERC-Acord Municipal, 5; i ICV-
EA-EPM, els 5 restants.

Pocs dies després de les elec¬
cions, les tres forces d'esquerra
-PSC, ERC i ICV- van subscriure
un pacte de govern pel qual
assumien una sèrie de compromi¬

sos: la voluntat que Barcelona es
doti, finalment, d'una Carta
Municipal; la necessitat de recu¬
perar l'Àrea Metropolitana de
Barcelona; i que la ciutat exercei¬
xi el seu paper de capital de
Catalunya.

El pacte signat per les tres for¬
ces polítiques té 48 pàgines i pro¬
clama l'europeisme de Barcelona,
reivindica l'oportunitat que el
Fòrum 2004 representarà per a
la ciutat i repassa les polítiques
que caldrà seguir els propers anys
per aconseguir una ciutat més
justa i solidària; una ciutat de
progrés i noves oportunitats; una
ciutat sostenible i de convivència;
i una ciutat més participativa. .

Aquesta declaració d'intencions i
objectius apunta els sistemes que
s'establiran per fer el seguiment
de l'acord de govern.

L'equip que dirigirà la ciutat
fins al 2007 continua, per tant,
presidit per l'alcalde Joan Clos,
que ara té cinc tinents d'alcalde:
Xavier Casas (del PSC), Jordi Por-
tabella (d'ERC), Imma Mayol
(d'ICV), José Cuervo (del PSC) i
Marina Subirats (del PSC).

El càrrec de portaveu munici¬
pal és exercit per Ferran Masca-
rell, el qual ocupa la vacant dei¬
xada per Ernest Maragall, que,
després de 34 anys a l'Ajunta¬
ment de Barcelona -vuit dels

quals com a regidor-, va renun¬
ciar a la seva acta de regidor bar¬
celoní el passat 12 de juny. Mara¬
gall, una persona molt apreciada
pels seus col·laboradors i que ha
estat responsable de Presidència
i d'Flisenda a més de portaveu,
s'ha incorporat a l'equip del seu
germà Pasqual, que opta a la
presidència de la Generalitat.
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PSC-PM. Xavier Casas PSC-PM. Marina Subirai PSC-PM. Núria Carrera PSC-PM. José Cuervo PSÇ-PM. Maravillas Rojo

PSC-PM. Ferran Mascarell PSC-PM. Jordi Hereu PSC-PM. Assumpta Escarp PSC-PM. Francesc Narváez PSC-PM. Pere Alcober

PSC-PM. Imma Moraleda PSC-PM. Carles Martí PSC-PM. Montserrat Bailarín CIU. Xavier Trias CIU. Joan Puigdollers

CIU. Jaume Ciurana CIU. Magda Oranich CIU. Joana Ortega CIU. Maite Fandos CIU. Eduard García

PP. Jordi CornetPP. Alberto Fernández PP. M. Àngels Esteller PP. Emma Balseiro PP. M. Caridad Mejías PP. Javier Basso

ERC-AM. Jordi Portabella ERC-AM. Jaume Oliveras ERC-AM. Pilar VallugeraPP. Alberto Villagrasa ERC-AM. Xavier Florensa ERC-AM. Ricard Martínez



El nou organigrama municipal
s'estructura en sis grans comis¬
sions que concentren la direcció
política i marquen els criteris i
objectius a aconseguir. José Cuer¬
vo es fa càrrec de la comissió de
Presidència, Hisenda i Coordina¬
ció Territorial; Xavier Casas, de la
d'Urbanisme, Infraestructures o

Habitatge; Jordi Portabella, de la
de Promoció Econòmica, Ocupa¬
ció i Coneixement; Imma Mayol,
de la de Sostenibilitat, Serveis
Urbans i Medi Ambient; Ferran
Mascarell, de la de Cultura, Edu¬
cació i Benestar Social; i, final¬
ment, Jordi Hereu, de la de Segu¬
retat i Mobilitat.

La plaça de regidor deixada per
Ernest Maragall amb la seva marxa
de l'Ajuntament ha estat ocupada
per la també socialista Montserrat
Bailarín, que ocupava el lloc núme¬
ro 16 en la llista del PSC.

A més de Maragall, han deixat
la seva plaça de regidor catorze
polítics més, els uns perquè no
van sortir elegits; altres perquè no
es presentaven a les eleccions.
El degà de tots ells, el socialista
Albert Batlle, ha deixat l'Ajunta¬
ment després d'exercir de regidor
durant vint anys. En el ple del
comiat dels ja exregidors. Batlle
va expressar el seu orgull d'haver
servit la ciutat.

També han abandonat l'Ajun¬
tament, de forma voluntària o
involuntària, els socialistes Mano-
lo Pérez, Ferran Julià, Carme San
Miguel i Vladimir de Semir, enca¬
rregats, respectivament, dels dis¬
trictes de Nou Barris i Sant

Andreu, de Via Pública i de la Ciu¬
tat del Coneixement, a més de
Lourdes Muñoz. Per CiU han ple¬
gat Josep Gascon i Carme Servit-
ge; pel PP Miguel Arredonda,
Antonio Ainoza, Àngels Tresserra
i Emilio Álvarez; per ERC-Els Verds
Jesús Maestro i la fins ara regido¬
ra de Drets Civils, Roser Veciana.

Joan Clos va acomiadar els

exregidors lloant la seva "noble"
dedicació a Barcelona.

Gabriel Pernau
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Alcalde
Joan Clos

Primer tinent d'alcalde
Xavier Casas

Segon tinent d'alcalde
Jordi Portabella
Tercera tinent d'alcalde
Imma Mayol

COMISSIONS I PONÈNCIES

Comissió de Presidència,
Hisenda i coordinació territorial
President José Cuervo

Vicepresidenta Assumpta Escarp
• Ponència de Relacions
Ciutadanes i Institucionals

Katy Carreras
• Ponència de Participació,
Cooperació i Solidaritat
Assumpta Escarp
• Ponència d'Immigració
Núria Carrera

Comissió d'Urbanisme,
Infraestructures i Habitatge

Quart tinent d'alcalde
José Cuervo

Cinquena tinent d'alcalde
Marina Subirats
Portaveu del govern municipal
Ferran Mascarell

Comissió de Sostenibilitat,
Serveis Urbans i Medi Ambient
Presidenta Imma Mayol
Vicepresident Francesc Narvàez
• Ponència de Serveis Urbans
i Manteniment
Francesc Narvàez

President Xavier Casas

Vicepresidenta Pilar Vallugera
• Ponència de Sòl i Habitatge
Eugeni Forradellas

;v

Comissió de Promoció
Econòmica, Ocupació
i Coneixement
President Jordi Portabella

Vicepresidenta Maravillas Rojo
• Ponència d'Ocupació
i Innovació
Maravillas Rojo
• Ponència de Ciutat del
Coneixement
Jaume Oliveres

President Ferran Mascarell

Vicepresident Ricard Gomà
• Ponència d'Educació
Marina Subirats
• Ponència de Benestar Social
Ricard Gomà
• Ponència de Joventut
Xavier Florensa
• Ponència d'Esports
Pere Alcober
• Ponència de Salut Pública

Ignasi Fina
• Ponència de Dona i Drets
Civils
Pilar Vallugera

Comissió de Seguretat i Mobilitat
President Jordi Hereu

Vicepresident Carles Martí



Els districtes

PP ERC ICV-EA

CiU PP ERC ICV-EA

Ciutat Vella

President Xavier Casas (PSC)
Regidor Carles Martí (PSC)
Composició del Consell

CiU PP ERC ICV-EA

Eixample

Composició del Consell

Sarrià-Sant Gervas

President Jaume Ciurana (CiU)
Regidora Katy Carreras-Moysi (PSC)
Composició del Consell
m

President Eugeni Forradellas (ICV-EUiA)
Regidor Jordi Hereu (PSC)
Composició del Consell

President Jordi Portabella (ERC)
Regidora Assumpta Escarp (PSC)

Gracia

President Ferran Mascarell (PSC)
Regidor Ricard Martínez (ERC)
Composició del Consell

CiU PP ERC ICV-EA

PSC PP ERC ICV-EA PP ERC ICV-EA

Horta-GuinardóSants-Montiuic

Sant Martí
Presidenta Núria Carrera (PSC)
Regidor Francesc Narváez (PSC)
Composició del Consell

CiU PP ERC ICV-EA

Composició del Consell

CiU PP ERC ICV-EA

Les Corts

Composició del Consell
*:v-
n

ERC ICV-EA

Composició del Consell

CiU PP ERC ICV-EA

Nou Barris

î*

Composició del Consell

Arran dels resultats de les eleccions del 25 de maig,
la gestió dels districtes ha sofert un canvi notable.
Vuit dels deu districtes són en mans del partit més
votat, PSC-PM, mentre que els altres dos, Gràcia i
Horta-Guinardó, tenen un regidor de les altres dues
forces polítiques que han signat el pacte de govern,
ERC-AM i ICV-EA-EPM. En relació a l'anterior legis¬
latura, sols un regidor repeteix en el seu càrrec
(Francesc Narváez). La resta de districtes tenen
regidors nous. Els consells de Districte van prendre

rresiaenza maravillas kojo irse;
Reñidora Fka Rlasro ÍICV-FlIiAÏ

possessió a finals de juliol i pel que fa a les presidèn
cies de Districte, també s'hi han produït diversos
canvis. Tot i que alguns regidors repeteixen a la pre¬
sidència de Districte, com és el cas de Maravillas Rojo
a Horta-Guinardó -on inicia el seu tercer mandat-,
n'hi ha d'altres que canvien de Districte, com Núria
Carrera, que passa de Gràcia a Sant Martí, i uns
altres com Ferran Mascarell o Pere Alcober, que dei¬
xen la responsabilitat del Districte que gestionaven
(Gràcia i Sants-Montjuïc) per passar a presidir-lo.

President Pere Alcober (PSC)
Reaidora Imma Moraleda (PSC)



Cafè just:
glops de solidaritat

És una tassa de cafè, fumejant i aromàtica. Exhala l'olor reconfortant que envolta l'esmorzar o la
petita pausa a la feina. Cada matí, la major part dels occidentals iniciem la jornada tot assaborint
aquesta beguda estimulant, que completa amb contundència la tasca iniciada pel despertador. Però
si en lloc de cafè normal prenguéssim cafè de Comerç Just, aquest gest repetit a diari seria molt més
que una rutina per treure'ns la són del damunt. Esdevindria un gest solidari amb milers de famílies
del Tercer Món que viuen d'aquest producte, i que pateixen des de fa anys les greus conseqüències
de la caiguda dels preus al mercat internacional.

El cafè és I' estrella del Comerç
Just des de la seva primera comer¬
cialització l'any 1973, provinent
de cooperatives de Guatemala. És
un producte molt interessant,
-assenyala Héctor Riu, coordina¬
dor del programa El Bon Cafè és
Bo per a tothom de l'ONG Setem-
perquè es produeix al Sud però
es consumeix massivament al
Nord: una o dues tasses diàries.
Per això, prendre 'cafè just'
resulta una manera molt senzilla
de millorar les condicions de vida
dels petits productors de cafè. Un
exemple: si els prop de 12.000
treballadors municipals prengues¬
sin cada dia una tassa de cafè de

Comerç Just, al cap d'un any hau¬
rien consumit més de 37 tones de
cafè just. És la quantitat que pot
produir una cooperativa de 123
famílies de petits productors.

Setem i Cooperacció són les
dues ONG que estan treballant
amb l'Ajuntament de Barcelona
per promoure, a través d'una
campanya impulsada per l'Agenda
21, el consum de cafè just a les
dependències municipals. De
moment, ja són 27 les oficines i
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centres públics de titularitat muni¬
cipal on se serveix cafè de Comerç
Just a les màquines expenedores
de begudes o cafeteries. La idea
és estendre el màxim possible
aquesta iniciativa. El preu del
cafè, fixat a les borses dels països
rics, ha caigut un 70 % des del

1997. Actualment, es troba per
sota dels costos de producció. Les
úniques que surten guanyant amb
aquesta situació són les grans mul¬
tinacionals. Els 25 millions de
famílies que viuen del conreu d'a¬
quest producte veuen comprome¬
sa la seva supervivència.

—

Cate ecològic procedent de cooperatives
de Chiapas i de Taniania
Consumint productes de Comete Just
contribueixes a una societat més justa.



El que fa el Comerç Just és com¬
prar directament a petits produc¬
tors, propietaris de les terres que
treballen i agrupats en cooperati¬
ves democràtiques. El Comerç Just
segueix unes normes per assegurar
una vida digna a aquests campe¬
rols: un preu de garantia per sobre
del fixat als mercats internacionals;
el prefinançament fins al 60% de
cada comanda, per tal que els
petits productors puguin subsistir
entre collites; i una relació comer¬

cial a llarg termini que permeti a
les cooperatives planificar la pro¬
ducció. Una part dels guanys es
destinen a projectes socials (educa¬
ció, habitatge, sanitat...) per a la
comunitat.

D'altra banda, els petits produc¬
tors miren d'obtenir produccions
orgàniques, utilitzant sistemes de
conreu sostenibles, sense fertilit¬
zants químics i combinant el con¬
reu de cafè amb d'altres productes
alimentaris com ara el blat. Es trac¬
ta d'explotacions agrícoles respec¬
tuoses amb el medi ambient.

Tot això explica que el cafè just
pugui ser una mica més car. Una
tassa pot costar 2 o 3 cèntims d'eu¬
ro més que la seva tassa de cafè
habitual. Però la qualitat de totes
dues no és la mateixa. La qualitat
del cafè just és millor, explica
Héctor Riu. Prové de les millors

partides. I no es pot comparar amb
el cafè més barat del supermercat,
sinó amb cafès gourmets, de
gamma alta i gran qualitat orga¬
noléptica. De tota manera, l'inte¬
ressant d'aquest projecte és que
tothom hi pot col·laborar senzilla¬
ment i amb facilitat, diàriament,
amb una tassa de cafè.

El Comerç Just crida els ciuta¬
dans a exercir un consum responsa¬
ble. És un dels objectius de
l'Agenda 21, subscrits per més de
200 entitats i institucions. La cam¬

panya per introduir productes de
Comerç Just a l'Ajuntament s'am¬
pliarà en el futur a d'altres produc¬
tes alimentaris, com ara el cacau, o
no alimentaris, com els tèxtils.

Felicia Esquinas

Com es pot tenir cafè just
a l'oficina?
Trucant a SETEM (93 441 53 35
boncafe@setem.org) o a
Cooperacció (93 318 34 25
isabele@cooperacció.org).

Totes dues ONG informen
sobre com es pot tenir café just a
la màquina de begudes, sense
canviar de proveïdor, o quines
empreses ofereixen màquines
amb cafè just. SETEM garanteix
la procedència del cafè i identifi¬
ca les màquines expenedores.

Més informació

www.bcn.es/agenda21/oficinaverda
www.boncafe.org

Llocs on ja es pren cafè just

Seu del Districte Sarrià-Sant Gervasi
Districte Sarrià-Sant Gervasi
Seu del Districte Horta-Guinardó
Casa del Món
Centre de Recursos Barcelona
Sostenible
Seu del Districte Nou Barris
Biblioteca Nou Barris
Direcció Participació Ciutadana
Seu del Districte Les Corts
Sector de Manteniment
Escola Costa Llovera
IES Joan Brossa
IES Lluís Vives
CEIP Font d'en Fargues
Centre Cívic Sant Andreu
Direcció de Patrimoni
Edifici Nou
Edifici Novíssim
Direcció de Patrimoni
Personal i Administració
Econòmica
Seu del Districte de l'Eixample
Centre Cívic Hostafrancs
Poliesportiu Espanya Industrial
Casa del Rellotge
Equipament El Sortidor
Centre Manteniment Canyelles-
Parcs i Jardins
Cafeteria de Sant Jaume
Escola Àgora
Escola Antaviana
Seu del Districte de Sant Andreu
Direcció de Barcelona Informació
Seu de Parcs i Jardins
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100 anys
d'Estadística Municipal

La ciutat de Barcelona va

viure uns anys de fecunda
activitat municipal al
començament del segle xx.
La capital catalana havia
crescut de manera sobtada

gràcies a l'annexió dels
que, fins aleshores, havien
estat els seus municipis
veïns; es van electrificar
uns carrers que van viure
l'arribada dels primers

automòbils, tot envoltat per un clima de tensió social
i política constant. En el camp urbanístic, es va posar
en marxa el pla d'enllaços ideat pel francès Leon
Jaussely, es va obrir la Via Laietana i es va aixecar
un conjunt d'escoles que van marcar una època.
És menys conegut -però segurament no menys
important-, el fet que el 1902 l'Ajuntament de
Barcelona va crear un departament d'estadística.
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mer Anuario Estadístico de la
Ciudad de Barcelona. Aquella
publicació va ser de gran utilitat,
com ho havia estat abans, el 1897,
per a Madrid.

"El primer anuari estadístic va
ser important al seu moment, per¬
què va permetre planificar la ciutat
partint d'un coneixement detallat
de la realitat", explica l'actual cap
del Departament d'Estadística,
Anna Ventura. "Aquest anuari és
una meravella. Oferia dades de

quanta gent vivia a les cases, les
malalties que patien, quines eren
les causes de mortalitat, l'edat de
la població, l'estat de netedat dels
carrers, els índexs de delinqüèn¬
cia... Sorprèn el volum d'informa¬
ció que fa un segle es manejava, i
de fet va permetre fer un diagnòs¬
tic de l'estat de la ciutat, que és el
que fa el responsable del treball en
l'últim capítol, que, diu, servirà per
esborrar la mala imatge que
Barcelona té tant de portes enfora
com entre els barcelonins matei¬

xos, i que no sempre es correspo¬
nia amb la realitat. Es denunciava
sovint que hi havia molta delin¬
qüència, però va resultar que
Barcelona estava per sota de
Madrid. En tot cas, l'anuari va ser¬
vir per planificar la ciutat, per pre¬
venir les epidèmies, per resoldre

Fins a la darreria del segle xix i
principi del xx, a Barcelona, com a
la resta de ciutats del món, els
polítics decidien quines actuacions
socials, urbanístiques o higièni¬
ques s'havien d'emprendre en
funció de la seva intuïció i del
coneixement més o menys exacte
que poguessin tenir de la realitat
que els envoltava. Les autoritats
municipals barcelonines es van
convèncer que en un temps de
rapidíssims canvis tècnics i cientí¬
fics, en una època en què, per
l'impuls de la industrialització, la
ciutat creixia d'una manera tan

accelerada, les decisions ja no es
podien continuar prenent sense
tenir números a la mà. El deto¬
nant per a la creació del
Departament d'Estadística-va ser
un congrés de ciutats europees al
qual Barcelona es va presentar
sense poder aportar-hi cap dada
estadística.

Així que es va crear el
departament, al capdavant del
qual va ser destinat Manuel
Escudé i Bartolí, i després d'una
intensa campanya de recollida de
dades realitzada al llarg del 1902,
l'any següent veia la llum el pri¬

problemes higienicosanitaris o de
clavegueram, entre altres".

Però l'Anuari va permetre una
altra circumstància que ara, al
principi del segle xxi, ens pot sem¬
blar òbvia: tenir una base de
dades prou fiable per garantir
una previsió realista dels ingressos
per arbitris municipals.

Per celebrar el centenari del

Departament d'Estadística i la
posterior edició de l'Anuari,
l'Ajuntament ha editat 100 anys
d'Estadística Municipal. La prime¬
ra part del llibre és una crònica
dels orígens d'aquesta activitat a
Barcelona, i està signada pels geò¬
grafs Luis Urteaga i Francesc
Nadal, de la Universitat de
Barcelona. La segona meitat del
treball compila sèries estadísti¬
ques centenàries de la ciutat
sobre temes tan diversos com

temperatures mínimes, parc auto¬
mobilístic, població, zones verdes,
el preu del conill als mercats
municipals o les inhumacions rea¬
litzades als cementiris.

Gabriel Pernau

Oficina de l'Institut Municipal d'Estadística
equipada amb màquines tabuladores,
calculadores i classificadora (1929).
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Èxit dels X Jocs Mundials
de Policies i Bombers

Els llums del Mundial de natació
encara no s'havien apagat, quan va

començar a Barcelona la desena edició
dels Jocs Mundials de Policies i Bombers.

Entre el 27 de juliol i el 3 d'agost, 11.000 atletes
-participació rècord- procedents de 55 països, 4.300
dels quals espanyols, han pres part en aquestes proves.
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Els catalans de Montblanc, en canvi, no van aconse¬

guir la victòria a causa d'una penalització.
El cos que més medalles ha guanyat ha estat el

dels Mossos d'Esquadra, seguit a curta distància pel
de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Una mica més
enrera han quedat la Policia Nacional, els Bombers
de Barcelona i els Bombers de la Generalitat.

Els Jocs de Policies i Bombers van néixer el 1985.
Les edicions celebrades fora dels Estats Units han

tingut lloc al Canadà, Austràlia, Suècia i, aquest any,
a Espanya. Amb motiu dels Jocs, a Montjuïc es va

Sota el reclam de Se la juguen per tu, la competició
va ser inaugurada el 27 de juliol a l'Estadi Olímpic de
Montjuïc pels Reis Joan Carles i Sofia. L'actor català
Josep Maria Pou, protagonista d'una famosa telesè-
rie policial espanyola, va ser encarregat de la lectura
d'un pregó en el qual va ressaltar el costat més humà
dels cossos de seguretat. En la mateixa línia va ser la
cerimònia inaugural, que va retre homenatge als
bombers i policies morts en els atemptats de l'11 de
setembre del 2001 i als agents morts en atemptats
d'ETA. Va ser precisament un bomber de Nova York
l'encarregat d'encendre el pebeter dels Jocs. En la
gala hi van participar 720 voluntaris de colles de dia¬
bles de tot Catalunya i un centenar de gaiters.

Durant els set dies que van durat les competi¬
cions, els barcelonins van poder veure com esportis¬
tes aficionats i altres que es prenien les coses més
seriosament participaven en proves esportives clàssi¬
ques com el ciclisme, l'atletisme, el futbol i la nata¬
ció, però també en especialitats menys habituals
com el rem, l'estirament de corda, diferents modali¬
tats de tir o el motociclisme.

Entre les modalitats específiques dels bombers i
els policies que s'han practicat a Barcelona hi ha les
proves de llançament de ferradura o de pujada d'es¬
cales. Una de les que més van cridar l'atenció va ser
la competició de l'home més fort, en la qual els par¬
ticipants feien vuit proves diferents: natació, peses,
salt, cross, barra, circuit, velocitat i corda.

No menys expectació va despertar la prova de
muster, en la qual cada equip va competir per ser el
més ràpid arrossegant un carro i apagant un suposat
foc -en realitat és una diana- en plena avinguda
Maria Cristina. Entre patinades, bromes i males cares,
va resultar guanyador l'equip de la ciutat japonesa
de Kawasaki, seguit pel de Saragossa i el de Madrid.

muntar un village en el qual es podien trobar des de
parades publicitàries, taules que oferien insígnies de
cossos de policia de tot el món, un espai dedicat als
balls de saló i un altre en el qual s'oficiaven serveis
religiosos de diferents confessions.

La crema d'una falla de 12 metres va acomiadar

aquesta peculiar competició, que ha comptat també
amb la col·laboració de 2.800 voluntaris. La propera
edició, el 2005, tindrà lloc a Quebec.

Els organitzadors calculen que, entre atletes i
acompanyants, la presència d'aquests milers de visi¬
tants ha atret, per a la ciutat, una injecció econòmica
de 60 milions d'euros, superiors fins i tot als 21,8
milions que van reportar els Mundials de Natació.

G. Pernau



Felicia Esquinas

yament presencial. Els cursos es poden seguir a qual¬
sevol lloc i en qualsevol moment. Els alumnes no
tenen un horari fix d'assistència, ni han de despla¬
çar-se per anar a classe.

Però hi ha més avantatges. "Com a professor
-explica Agustí Cerrillo- pots posar a disposició dels
alumnes més recursos que a l'ensenyament presen¬
cial. Documents i informació que hi ha a Internet, per
exemple". "I l'ensenyament virtual-continua- ofereix
espais d'intercanvi on es dóna una relació més intensa
que la que s'estableix a les classes presencials. El fet
de compartir un espai virtual fa que la gent participi
més, s'animi a compartir dubtes i informacions, i a
participar. És l'experiència que tenim a l'UOC".

L'explicació d'aquest fet és potser la mateixa que hi
ha darrera el triomf dels "chats" a Internet. "És l'expli¬
cació fàcil", diu Agustí Cerrillo. "No hi ha la por escè¬
nica, no es veuen les cares, no has de parlar en públic.
Però hi ha d'altres factors, com ara el fet que al debat
virtual tens més temps de pensar la teva resposta".

Inconvenients? "Que l'estudiant pot trobar-se
aïllat o més sol. Però aquesta és la nostra funció,
com a professors: evitar que l'alumne se senti sol" -

afirma Cerrillo.
La primera @ula virtual de l'Ajuntament, segons

assenyala Pilar Escribano, ha conclòs de manera
positiva. "La gent estava molt motivada -explica la
coordinadora del curs-. El seguiment ha estat impor-
tantíssim, del cent per cent".

A l'apartat d'inconvenients -diu Escribano- el més
destacat va ser la dificultat de compatibilitzar l'hora¬
ri laboral amb el curs. "Nosaltres vam parlar amb els
departaments perquè respectessin els horaris de for¬
mació. Però és un handicap".

Això seria, de manera molt simplificada, un entorn
virtual d'aprenentatge -és a dir, un espai telemàtic
configurat i organitzat específicament per a la for¬
mació. Un entorn com el que està desenvolupant
l'Ajuntament de Barcelona a través de la seva @ula
Virtual. La prova pilot d'aquesta @ula ha estat un
curs de Procediment Administratiu, seguit per 24
treballadors municipals, que s'ha portat a terme
entre el 7 d'abril i el 31 de juliol d'enguany. El curs,
coordinat per Pilar Escribano, ha estat impartit per
Agustí Cerrillo, professor de Dret Administratiu de la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Què és l'ensenyament virtual?
L'ensenyament virtual és un pas més en l'aplicació

de les noves tecnologies a l'àmbit de l'aprenentatge.
L'alumne segueix el curs des d'un ordinador. Ell és qui
decideix quan s'hi posa i qui va treballant els contin¬
guts. Però, a l'igual que als cursos presencials -on s'ha
d'assistir a classe-té al costat un professor que l'a¬
companya durant tot el procés d'aprenentatge, facili¬
ta materials, proposa activitats i respon les consultes
de l'estudiant. A més, els alumnes disposen de
fòrums, "chats" de trobada, on poden comunicar-se
amb la resta de companys de curs i amb el professor.

El principal avantatge de les classes virtuals és
que donen una flexibilitat que no existeix a l'ensen-

Benvinguts a l'@ula virtual. No té parets, no té terra
ni sostre, no té pissarra ni cadires. Sí hi voleu entrar,
heu de fer "clic" amb el ratolí de l'ordinador. La nos¬

tra llibreta és el teclat. Les matèries es troben a la
nostra disposició dins la xarxa informàtica. Fins aquí,
podria semblar que estem davant d'un curs autofor-
matiu. La diferència és que un professor, gens virtual,
ens espera a l'altra banda de la pantalla.

44 Lamunicipal



Els alumnes opinen
Lourdez Álvarez
Administrativa. Districte de Nou Barris

"Jo em vaig quedar amb les ganes que en facin
més. Fins i tot vaig proposar temes..."

"Al principi estàvem una mica desorientats, però
ràpidament vam agafar el fil. El curs tenia un nivell
alt. Ara, va ser molt interessant. Jo hi vaig aprendre
moltíssim. També havia fet un curs presencial, i no
va ser com aquest".

"S'havia de fer en horari de feina. I això, combi¬
nar feina i formació, va ser complicat".

Lucía Albarrán

Responsable de personal d'Horta-Guinardó
"El contingut del curs era duret, amb un llen¬

guatge molt dens. Em va semblar que estava adreçat
a tècnics. Per això, el temps era insuficient: dedicar-li
només una hora diària era impossible. I fer-lo a la
mateixa oficina, com que no. Si hi ha una trucada, la
contestes. No et pots aïllar".

"El fòrum sí que era positiu. Però no hi havia
temps material de llegir tot el que deien els com¬
panys".

"L'inconvenient d'aquests cursos és que es per¬
den les relacions humanes. Cada cop s'utilitza més
l'e-mail i es perd el contacte directe amb la gent.
I això ens fa més grisos a tots".

"Per cert: vaig aprovar".

Marina Pariente
Auxiliar administrativa. Oficina d'Informació i
Tràmits de la Guàrdia Urbana

"Em va agradar molt. Crec que hi he après força"
"S'aprèn més així que a classe presencial. Perquè

com que el tema era dens, si estàs a classe potser et
desconnectes després de mitja hora. I aquí no, per¬
què en teoria tu tries el moment que et va bé i estàs
concentrat. I dic en teoria perquè has de compagi¬
nar el curs amb la teva feina. I això és molt difícil: és

impossible tenir una hora sense una trucada".

Lourdes Martín

Comerç i Consum. Serveis Generals
"Tant el material didàctic com la bibliografia que

ens han facilitat ha superat amb escreix les meves
expectatives. Voldria ressaltar també 'l'excel·lent'
suport, atenció personalitzada i seguiment que hem
tingut en tot moment per part del professor".
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Barcelona per la pau

Barcelona va viure, l'hivern passat, un

seguit de mobilitzacions populars com feia
molt temps que no es veien. La guerra de
l'Iraq va despertar un sentiment anti-
bel·licista d'unes dimensions que va sor¬
prendre els mateixos convocants. Milers de
ciutadans van expressar el que pensaven
sobre la imminent invasió de les tropes
nord-americanes amb cassolades i llençols
blancs penjats als balcons.

Fa uns mesos, Real Views Editorial va
publicar el que la mateixa editorial ano¬
mena un reportbook amb motiu del desas¬
tre del Prestige a Galícia. I ara torna a la
càrrega amb Barcelona per la Pau. Com el
seu nom indica, es tracta d'un reportatge
editat en forma de llibre. El treball, de
petit format, ofereix algunes de les imat¬
ges més significatives de la campanya con¬
tra la guerra que 45 fotògrafs de premsa
de la ciutat van captar a Barcelona entre
l'11 de setembre i l'I de juny de l'any pas¬
sat. En total són 75 imatges repartides al
llarg de les seves 176 planes.

El recorregut fotogràfic segueix un
ordre cronològic i s'acompanya de frag¬

ments dels articles -en català i anglès- que
van aparèixer publicats a la premsa i fins i
tot d'algunes freses extretes dels discursos
que George Bush va adreçar aquells dies al
poble nord-americà.

Tot això és el que ofereix aquest llibre,
un resum condensat del moviment pacifis¬
ta que de forma sorpresiva va aparèixer fa
un any, i que Federico Mayor Zaragoza sin¬
tetitza en una frase: "Quan es pretenia
globalitzar l'economia en benefici d'uns
quants, els molts han aconseguit que es
globalitzi la seva llibertat d'expressió".

El llibre és coeditat per Real Views Edi¬
torial i l'Ajuntament de Barcelona i té un
preu de 12 euros, un dels quals es destina
a la Fundació per la Pau, per a col·laborar
en projectes de cooperació internacional.

ciutat

Barcelona serà la seu de Ciutats i Governs Locals Units

La propera primavera, en una reunió que tindrà lloc a París naixerà una associació inter¬
nacional que vol crear i consolidar una veu única dels governs locals a nivell internacio¬
nal, el seu nom és Ciutats i Governs Locals Units i tindrà la seu a Barcelona, en un edifici
del carrer Avinyó que s'està adequant per a aquest ús. Aquest nou ens internacional neix
de la fusió de dues grans organitzacions: la Unió Internacional d'Autoritats Locals i la
Federació Mundial de Ciutats Unides. Els dies 29 i 30 de setembre i 1 d'octubre va tenir
lloc a la ciutat d'Istanbul una reunió de l'associació Metròpolis, que presideix l'alcalde de
Barcelona, Joan Clos, i que agrupa un total de 80 grans ciutats de tot el món. Durant
aquesta trobada, Joan Clos va exposar l'acord que convertirà Metròpolis en una secció
del nou ens Ciutats i Governs Locals Units. En aquesta mateixa trobada d'Istanbul, es va
celebrar un seminari internacional d'alcaldes i de representants de ciutats per analitzar
els problemes de mobilitat, sobretot els que es deriven del transport de mercaderies, les
congestions del trànsit i l'ús sostenible del vehicle privat.
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transports
S'estrenen tres autobusos d'hidrogen

La ciutat compta ja amb tres autobusos
d'hidrogen. Els vehicles van ser presentats
el dia 22 de setembre, data en què es cele¬
bra el Dia sense cotxes, al Palau de Pedral-
bes. Aquest autobusos porten uns dipòsits
d'hidrogen al sostre del vehicle, que és el
combustible que fa funcionar el motor,
molt més silenciós que els motors que fun¬
cionen amb combustibles derivats del

petroli. A més, el bus d'hidrogen no emet
cap tipus de gas contaminant, l'única cosa
de emet és vapor d'aigua. L'entrada en ser¬
vei d'aquests autobusos forma part del pro¬
jecte CUTE (Transports Urbans Nets per a

Europa) de la Unió Europea, en què Barce¬
lona participa amb altres ciutats europees.
Aquest projecte s'ha dut a terme gràcies a
la col·laboració de TMB com a operador, de
Mercedes Benz com a proveïdor dels vehi¬
cles i de BP com a subministrador de l'hi¬

drogen, que es produeix en una estació
que s'ha instal·lat expressament a les cotxe¬
res de TMB de la Zona Franca. A més, el
10% de l'electricitat necessària per a la pro¬
ducció d'hidrogen s'obté amb unes plaques
solars instal·lades a la mateixa cotxera.

platges
Més de cinc milions de persones van visitar les platges barcelonines

El prolongat i extremament calorós estiu que ha fet
aquest any 2003 ha propiciat que les platges de Barcelona
tinguessin un 30% més de visitants que l'any passat. En
total han passat pel litoral de la ciutat més de cinc milions
i mig de persones. La Barceloneta, el Bogatell, la Mar
Bella... totes les platges de la ciutat han rebut ciutadans i
ciutadanes que volien refrescar-se i suportar millor les ele¬
vades temperatures d'aquest estiu. Segons dades de Parcs
i Jardins, els equips de manteniment han funcionat correc¬
tament i les persones que han visitat les platges, han tro¬
bat una qualitat de la sorra i de l'aigua molt bones. Tot i
això, Parcs i Jardins ja ha començat a treballar en un pla
per millorar el civisme a les platges per tal d'evitar el feno¬
men que s'ha produït aquest any de persones que passa¬
ven la nit a la platja i l'embrutaven més del compte.

qualitat
Certificat ISO per a Manteniment i Serveis

Els Sector de Manteniment i Serveis ha
obtingut el certificat ISO 14001 per la ges¬
tió ambiental de l'espai públic. Aquesta
certificació acredita que el Sistema de Ges¬
tió Mediambiental de l'Ajuntament de
Barcelona, que gestiona Manteniment i
Serveis, compleix els requisits que marca

aquesta norma internacional. En concret,
són nou les activitats per les quals la gestió
mediambiental de Barcelona ha estat dis¬

tingida amb el certificat ISO: la neteja
urbana, la neteja viària i la recollida de
residus sòlids urbans; el manteniment del
paviment i de les estructures vials, el mobi¬
liari urbà i la senyalització; el manteni¬

ment de l'enllumenat públic i el control de
la ventilació de túnels urbans; el manteni¬
ment de control del sistema de saneja¬
ment urbà; la neteja d'aigües de bany
litorals; el manteniment de fonts públi¬
ques, artístiques i lluminoses; l'aprofita¬
ment d'aigües freàtiques; les activitats de
vigilància i avaluació de la qualitat
ambiental de la ciutat i les activitats admi¬
nistratives pròpies del Sector i el manteni¬
ment de l'edifici on té la seva seu.

Altres serveis municipals que també
tenen aquest certificació són Parcs i Jardins
i Clabsa. A més, el Sector de Manteniment
i Serveis promou que les empreses contrac¬
tistes de serveis siguin també dipositàries
d'aquesta norma.
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Fòrum

Agenda 21
Surt el número 2 del butlletí Oficina Verda

El número 2 de la publicació digital Oficina Verda ja és consultable al web municipal. En
el sumari de la publicació, amb data del mes de setembre, hi destaca la informació sobre
el nou plec de condicions del servei de neteja dels edificis i locals municipals, que inclou
la recollida selectiva. Les iniciatives de Compra Verda destaca les ecoauditories als parcs
de bombers, el grup de millora de la Sostenibilitat de Sant Andreu i de la sostenibilitat
als carrers que van guarnir per la passada Festa Major de Gràcia. La revista també dóna
resposta a la pregunta ¿Què fem amb els tòners usats? i facilita algunes adreces d'em¬
preses que en recullen. També s'informa sobre el servei de préstec de gots reutilitzables
per a activitats ciutadanes que gestiona el Centre de Recursos Barcelona Sostenible.

Més informació:
oficinaverda@mail.bcn.es
www.bcn.es/agenda21/oficinaverda

El Fòrum 2004 ja té cotxe oficial

El model Toyota Prius és el cotxe que els
organitzadors de Fòrum 2004 han triat
com a vehicle oficial de l'organització d'a¬
quest esdeveniment. Es tracta d'un cotxe
que funciona amb un motor híbrid de

benzina i electricitat. Amb

aquest sistema, el vehicle
redueix les emissions contami¬
nants al mínim, fins al punt que,
al cap de l'any, evita l'emissió
d'una tona de diòxid de carbo¬
ni. El consum d'energia és molt
baix i redueix molt la sonoritat,
que arriba a desaparèixer del
tot quan el vehicle funciona
amb el motor elèctric. Aquest és
el primer vehicle híbrid que s'ha
comercialitzat arreu del món i
va ser llançat al mercat l'any
1997. Així, durant tot el període

de celebració de l'esdeveniment, entre el 9
de maig i el 26 de setembre, la flota de
cotxes que donarà servei a l'organització
del Fòrum serà constituïda per una seixan¬
tena de Toyota Prius.

[agendaSIbcn]
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Plataforma de treballadors/res de

l'Ajuntament de Barcelona
Per la Pau, NO a la guerra

Per la pau, n

j Untat d'adhesions |

Miscel·lània I

Treballadors per la Pau

La Plataforma de Treballa¬
dors/res de l'Ajuntament de
Barcelona per la Pau, consti¬
tuïda el dia 3 d'abril a la sala
Maria Aurèlia Capmany del
Centre Cívic Patí Llimona,
compta ja amb 523 adhesions
i continua organitzant activi¬
tats i difonent informacions
sobre el conflicte bèl·lic de l'I¬

raq i d'altres punts del plane¬
ta i en defensa de la cultura
de la Pau. Per difondre les
activitats i els seus objectius,
la Plataforma compta amb un
butlletí digital, que té el nom
prou significatiu de La mosca
al nas, que ja ha vist la llum
en tres ocasions, comptant-hi el número 0. La mosca al nas dóna informació d'activitats
contra l'ocupació de l'Iraq i fa també un important recull d'articles i informacions sobre
la guerra, la solidaritat i la cultura de la Pau. Qui vulgui adherir-se a la plataforma enca¬
ra hi és a temps, només ha d'entrar a la pàgina web i allí trobarà la manera de fer-ho.

>La Mosca al Nas n° 2 14/07/03 »Uei 21/2003 de
foment de la Pau

PàO juliol/03>Gràcia. una
» Butlletí n° 1 festa per la pau

19/05/03 'Comunicat
>Boicot al Dòlar li intelectuals

7/04/03'Carta brigadistes
3/04/03 »Els motius per a

Documents | la guerra de
l'Iraq

>Comunicat sobre fes patents de abnl/03>Ban de l'alcalde
programari 27.08.03 abril/03 >Recomanem .

>Transcnpdó de les xerrades del primer Bowling for
cide de conferències 27.05.03 columbine

»Declaració de la Plataforma 6 .05.03 28/02/03'L'OPEPi l'Euro
'Manifest i acords Plataforma 3.04.03 13/12/02 >Per què es fa

una guerra
Cartells per
imprimir
webs d'interés

www.xarxabcn.net/tabperlapau/
tabperlapau.gt@xarxabcn.net

jocs florals
El Palau de Pedralbes acull el Lliurament dels XVII Premis de Jocs Florals de les Corts

Tots els alumnes de les diverses escoles del
Districte de les Corts que varen participar
en els darrers Jocs Florals Escolars del Dis¬
tricte estaven contents: el dia 20 de maig
anaven al Palau de Pedralbes a recollir el
seu premi. Dins la Sala Gran varen poder
escoltar les seves poesies, les seves histò¬
ries en prosa, i a més, música. El Palau es
va omplir de gom a gom amb les mares i
els pares dels guardonats, els quals, junta¬
ment amb altres membres de la família
varen poder gaudir d'una dia especial ple
de contingut literari i musical.

Cal dir que l'interès per la poesia i la
prosa s'han incrementat darrerament
entre els infants i joves de les escoles del
districte, la prova és que el certament ja
ha arribat a la 17a edició i en els Jocs Flo¬
rals Escolars de les Corts d'aquest any s'hi
ha presentat un total 131 obres, de les
quals 21 han estat guardonades i partici¬
paran també en els Jocs Florals Escolars de
Ciutat.

Totes les obres guardones seran publi¬
cades en un recull literari que es lliurarà
als guardonats i a les escoles participants.
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gent
de la Casa Gran
Víctor Dobaño, el bomber de ferro

¿S'imagina com deu ser de cansat pujar dalt de tot de l'hotel Ars a peu?
Doncs ara calculin l'esforç sobrehumà que cal fer per superar, tan de
pressa com el seu cos i les seves cames siguin capaços de suportar, els 154
metres d'alçada de l'emblemàtic edifici de la Vila Olímpica. I a aquestes
dificultats afegeixi-hi ara que ho ha de fer carregat amb els 25 quilos
que pesa l'equip d'intervenció que porten els bombers en cas d'incendi,
amb una mascareta que li impedeix respirar amb normalitat i amb les
tòrrides temperatures que vam tenir a Barcelona a primers d'agost.

Víctor Dobaño, de Bombers de
Barcelona, va guanyar, el passat 3
d'agost, una de les curses reines
dels X Jocs Mundials de Policies i
Bombers. Dobaño, que forma
part del cos de cos de Bombers
de Barcelona des de fa poc més
d'un any (hi va arribar procedent
dels Bombers de la Generalitat),
va vèncer la star race, o cursa de
les estrelles. La seva proesa
mereixeria figurar al llibre
Guinness: va pujar els prop de
800 esglaons que té l'hotel des
del nivell del carrer fins a dalt de
tot en el temps rècord de 5
minuts i 1 segon, això és... més
de set pisos per minut!

Deu haver entrenat molt per ser
tan ràpid pujant les escales carre¬

gat amb bótes antifoc, cobrepan-
taló, peto, jaqueta tres quarts,
guants, casc, espatllera, bombo¬
na d'aire comprimit,
màscara....oi?

A Barcelona és difícil entre¬
nar-se per a una competició com
aquesta, de pujar escales. La
direcció de l'hotel Arts ens va

deixar que hi anéssim tres dies
per estudiar el recorregut, però

tret d'això... Alguns companys es
van entrenar al castellet que
tenim al parc de Provença, però
són només set pisos. Jo vaig pre¬
ferir entrenar al meu aire.

I...

La clau va ser la meva prepa¬
ració per a triatló (competicions
de resistència que combinen la
natació, la bicicleta i la cursa

atlètica). He corregut molts anys
el circuit nacional i també algu¬
nes proves internacionals.
Justament l'any passat vaig
córrer I 'Iron Man de Hawaii.

Una prova mítica. Es diu que qui
la guanya és l'home de ferro.

Són 3,8 quilòmetres nedant,
182 amb bici i 42 -la distància
d'una marató- corrent. El guan¬
yador triga vuit hores i escaig i jo
esperava quedar entre els 200 pri¬
mers. Però vaig tenir una pájara
impressionat i vaig quedar sobre
el 500 de 1.500 participants.

Pujar a l'hotel Ars li deu semblar
una prova fàcil, doncs.

Sabia que havia de fer un
esforç molt intens en poc temps.

Els primers pisos els puges ràpida¬
ment, però a partir de certa alça¬
da... el cor es dispara, costa respi¬
rar i la dificultat es dispara expo¬
nencialment. Potser a diferència
d'altres, jo sortia mentalitzat per
patir. I quan vaig arribar dalt...
¡estava al límit! Vaig trigar deu
minuts a poder parlar.

Però va valer la pena, oi?
¡I tant! No m'esperava guanyar,

perquè el dia abans havia fet (dins
dels Jocs Mundials de Policies i
Bombers) la travessa de natació en

aigües obertes, que durava una
hora. I dies abans havia participat
en la triatló, en les curses en pisci¬
na, en la prova de muster, en la
qual feia de capità i vam passar
molts nervis... Total, que el dia de
la race star ja anava amb reserva.

Doncs sort en van tenir els seus

rivals. ¿I com s'ho fa per combinar
entrenament i feina?

Els dies que no tinc guàrdia
faig una doble sessió d'entrena¬
ment, són unes quatre hores sense
comptar el temps que dedico a
l'escalfament i a estiraments. I

quan tinc guàrdia, vinc corrent a
la feina des del Prat de Llobregat,
aprofito les estones mortes per fer
gimnàstica o bicicleta estàtica, i
quan surto de la guàrdia, 24 hores
més tard, torno cap a casa corrent.
Això sí, el dia que tenim una guàr¬
dia moguda acabo baldat.

Gabriel Pernau
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Ajuntament de Barcelona ♦

Testimonis del pas
Barcelona. Memòria des del cel

2002, 308 pàg.
Format: 29 x 29 cm

PVP: 58,90 €
ISBN 84-7782-934-9

Ajuntament de Barcelona - Generalitat de
Catalunya - Lunwerg Editores

Manel Guàrdia

Més d'un segle de fotografia aèria que ens mostra la transformació
urbanística de la ciutat a través dels diversos canvis que han donat
pas a la Barcelona que coneixem avui en dia. Una visió espectacu¬
lar I de gran utilitat a l'hora d'estudiar la gran eclosió urbana de les
ciutats contemporànies.

del temps
Un segle pujant al Tibidabo
ri I 2002, 160 pàg.M l li s«'fílr ptijuiil i r~ o

lil,"l"h« I Format: 21 x 21 cm

PVP: 14 €

ISBN 84-7609-975-4

SbsHP**"
S h Ferran Armengol, Miguel Ángel Haro,
JÉÜy Eugeni Luque i Carlos Urkiola

El funicular del Tibidabo va ser el primer del seu gènere a Catalunya
i a Espanya, i el tramvia blau és l'últim vestigi de l'antiga xarxa tram-
viària de Barcelona. L'un i l'altre han esdevingut una atracció per si
mateixos. Un segle de viatges des del vessant històric i tècnic és el
que aquest títol desgrana amb imatges i textos per evocar la mun¬

tanya màgica de Barcelona.

Barcelona. Memòria d'un segle
2001, 159 pàg.
Format: 23 x 30 cm

PVP: 18,05 €
ISBN 84-7609-939-8 català

ISBN 84-7609-750-6 castellano

Josep M. Huertas, Jaume Fabre

De les cases barates als grans polígons.
El Patronat Municipal de l'Habitatge
de Barcelona entre 1929 i 1979

, i 1 w
. íl *

Do tes cases bateles ab gians pòügona
——*

w
Recull històric detallat, dècada a dècada, de la quotidianitat barce¬
lonina. El llibre té el seu origen en la sèrie "Memòria d'un segle" que
la revista Barcelona. Metròpolis Mediterrània va publicar a partir del
núm. 45 i que es va cloure amb el núm. 53. La present edició ofe¬
reix, en vuit capítols, corresponents cadascun a un decenni, una

gran quantitat d'informació històrica, gràfica i documental sobre el
segle xx barceloní.

BAM. 10 anys d'independència
musical (1993-2002)

2003, 144 pàg.
Format: 24 x 24 cm.

PVP: 9 €

ISBN: 84-7609-512-0

Institut de Cultura de Barcelona

2003, 208 pàg.
Format: 23,5 x 28 cm

PVP: 18 €

ISBN: 847609.652-6

Patronat Municipal de l'Habitatge

Història del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona, que va
fer I fa de promotor i administrador d'un parc immobiliari públic.
Aquest fet ha condicionat la morfologia de la ciutat i la vida de
molts dels seus ciutadans, i per això Interessa al conjunt de la ciu¬
tat i de la ciutadania. També Inclou un debat entre veïns d'alguns
dels barris nascuts de les actuacions del Patronat i una llista cro¬

nològica de les actuacions des de la seva creació fins a l'actualitat.

100 Anys d'Estadística Municipal
2003,197 pàg.
Format: 21 x 21 cm

PVP: 14 €

ISBN 84-7609-705-0
BAM

M anysMÉMri i i
|I9S3-?00?|

Per la Mercè de 1993 naixia un festival, el Barcelona Acció Musical

(BAM), dedicat a les músiques Independents que sorgien al marge
de la gran indústria musical. Amb els anys, aquesta experiència
pionera es va convertir en model per a projectes com el Festimad
o el Festival Internacional de Benicàssim. Aquest llibre rememora la
primera dècada d'un festival que sempre s'ha allunyat dels models
més comercials per acostar tota mena de descobriments musicals
a la Festa Major de Barcelona. Textos en català i anglès.

Publicació commemorativa del centenari de l'Estadística Municipal,
tant pel que fa a la creació del primer departament d'Estadística de
l'Ajuntament, com per la publicació del primer "Anuario Estadístico
de la ciudad de Barcelona 1902". Junt amb la crònica d'aquests
cent anys, especialment dels orígens (1902-1923), hl ha un recull de
taules estadístiques centenàries de temàtica diversa. Inclou el text
en castellà i en anglès.
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