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d'empresa
L'Ajuntament de Barcelona té
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de les eines per fer-ho possible
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d'Empreses i Institucions
Municipals.
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Biennal de Venècia pel liderat-
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amb l'impuls de nous projectes.
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una distribució més eficaç
alhora que econòmica, utilit¬
zant d'una forma integradora,
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amb motiu dels Jocs Olímpics
tornaran a acollir una com¬
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què fem
Gràcia

El campanar de Rius i Taulet
obre les seves portes al públic

Una vegada al mes, des del maig
fins al desembre, es pot pujar al
campanar de la plaça Rius i
Taulet. Una activitat quek a més
de donar-nos a conèixer la histò¬
ria de la torre a través de les

explicacions de Carolina Chifoni,
del Taller d'Història de Gràcia,
ens permet contemplar des del
seu mirador unes vistes panorà¬
miques magnífiques dels terrats
de la vila i de tota la ciutat.

L'entrada al campanar és gra¬
tuïta i no és recomanable pujar
els 133 graons de la torre si es
pateix vertigen. Els menors de
12 anys han d'anar acompanyats

d'un adult. Encara queden 4
visites per comprovar, des de
l'estret balcó i gairebé a 90 me¬
tres sobre el nivell del mar, les
vistes que ofereix de Barcelona,
del mar, de la Collserola, de Sant
Adrià i de l'Hospitalet. Les perso¬
nes que vulguin inscriure-s'hi
(dies: 21 de setembre, 19 d'octu¬
bre, 16 de novembre i 21 de de¬
sembre) han de fer-ho a l'Arxiu
Municipal de Gràcia (Camèlies,
36-38), telèfon 93 285 03 57.

Història de l'emblemàtica
torre del rellotge

La torre del rellotge, coneguda
popularment amb el nom de
campanar de Gràcia i símbol
inqüestionable del barri, va ser
construïda ara fa aproximada¬
ment 140 anys.

L'arquitecte municipal Antoni
Rovira i Trias va ser l'artífex de
l'aixecament d'aquest campanar
civil exempt al davant de l'edifici
de l'Ajuntament. La idea de fer
una torre al mig de la plaça va
ser deguda al fet que cap de les
parròquies de Gràcia d'aquells
temps no tenia un campanar alt,
i a més estaven situades fora del
nucli antic de la Vila.

La torre va ser coronada amb
un rellotge de quatre esferes
amb la idea que pogués ser vist
des de qualsevol punt de la vila.
Va construir la maquinària el suís
Albert Billeter, autèntic precursor
dels rellotges elèctrics a Espanya.

Prova de la inauguració del
campanar és la làpida situada
damunt de la font que hi ha a
la base de la torre.

A l'interior, hi ha una escala
en espiral de volta seguida i
sense replans que permet arribar
a la maquinària del rellotge.
Pel que fa a la campana gran,
coneguda popularment com la
Marieta, està decorada amb fri¬
sos molt treballats, l'escut de
Gràcia i relleus de Sant Isidre,
la Mare de Déu de Gràcia i el
Santíssim Sagrament.

El campanar de Gràcia es va
fer cèlebre en les revoltes popu¬
lars de 1870, 1873 i 1874, i es va
convertir en l'emblema de la lli¬
bertat i de la democràcia. Aquest
sentiment es va fer encara més
fort després de 1929, quan la
pressió popular va fer restituir
les campanes al seu lloc, després
d'un intent de fondre-les per a
la torre rellotge de l'Exposició
Universal a la plaça d'Espanya.

És considerat monument
d'interès artístic pel Catàleg del
Patrimoni arquitectònic historico-
artístic de la ciutat de Barcelona i
pel Catàleg del PERI de Gràcia.

4 Lamunicipal



Sants-Montjuïc

El web de Sants-Montjuïc consolida la seva expansió

El web del districte de Sants-

Montjuïc és el més visitat de tots
els districtes, i la seva evolució
està en plena expansió. Des de
fa quatre anys, els veïns i veïnes
del districte de Sants-Montjuïc,
i totes les persones interessades a
obtenir informació del districte,
poden utilitzar el web del distric¬
te de Sants-Montjuïc.

En una primera etapa, els
dos primers anys, la informació
que s'oferia tractava bàsicament
de la història dels barris, el con¬
sell municipal, equipaments,
monuments, empreses, entitats,
associacions i algunes dades
estadístiques.

Però, des de fa dos anys, dià¬
riament es milloren els continguts
ja existents i se n'afegeixen de
nous. Així doncs, el web ofereix
un directori de les entitats i els

equipaments del districte, la guia
estadística amb una sèrie d'indica¬
dors amb dades globals del distric¬
te i també per barris, l'agenda de
totes les activitats que s'hi orga¬
nitzen, actualitzada diàriament,
les festes majors de tots els barris,
les possibles alteracions de trànsit,
l'agenda administrativa, les con¬
vocatòries i l'ordre del dia dels

plenaris o les audiències públiques
del districte. La base de dades és
amb la que periòdicament s'ela¬
bora la guia del ciutadà, per això
és molt important que, mitjançant
l'apartat del web anomenat Parti¬
cipa, es col·labori perquè la base
de dades sempre estigui al dia;
d'aquesta manera tant la infor¬
mació que s'ofereix des del web,
com des de Barcelona Informació,
com la que constarà a la següent
guia del ciutadà, estarà actualitza¬
da. També a través de la bústia de
correu, el ciutadà pot expressar
les seves queixes i suggeriments.

Des del web del districte,
hi ha accés directe a altres webs

específics, com el web d'El Punt,
un servei d'assessorament acadè¬
mic i professional pensat, espe¬
cialment, per ajudar els joves a
prendre les seves decisions acadè¬
miques i professionals. I d'altra
banda, es creen webs específics
per a temes d'especial rellevància
per al districte, com la Mostra
d'Entitats del Poble-sec, o les
festes majors de Sants, Poble-sec
i Hostafrancs.

Altres continguts destacats
d'aquest web són els resums
mensuals de les notícies que
s'han presentat a la pàgina prin¬
cipal des de juny de 2001 fins ara,
i que els podem trobar pitjant la
icona Sants-Montjuïc Notícies.
També s'hi pot trobar un
excel·lent arxiu fotogràfic amb
més de 1.000 fotografies. Desta¬
quen les 500 fotografies del
guarniment dels carrers durant
les diverses edicions de la festes

majors de Poble-sec i Sants.
La fotografia més antiga és de
l'any 1905, del carrer Vallespir.

Des de juny de l'any 2001, la
imatge del web de l'Ajuntament
i dels districtes va fer una gran
transformació. Els districtes i
Barcelona Informació van definir

conjuntament quines necessitats
tenien els webs dels districtes de
la ciutat. El districte de Sants-

Montjuïc es va implicar totalment
en aquesta definició dels serveis i
informacions que ha d'oferir el
lloc web d'un districte. El web
del districte de Sants-Montjuïc
s'actualitza diàriament i ofereix
una gran diversitat d'informa¬
cions municipals, d'agenda,
d'actes organitzats per les enti¬
tats i equipaments del districte,
en definitiva, tot el que fa refe¬
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rència a la vida ciutadana del dis¬
tricte. Gràcies a aquesta contínua
actualització, el web ha assolit
uns resultats espectaculars quant
a consultes i visites realitzades

pels usuaris d'Internet.
Aquest web és el que rep més

consultes de tots els districtes.

L'any 2001, va tenir una mitjana
diària de 101 consultes, i a l'any
2002, en el moment d'escriure
aquest article, ja s'ha arribat a les
177 diàries, tot i que encara no
hem arribat a l'època que el web
del districte rep més consultes,
durant els dies de la festa major
de Sants. Per tant, estem parlant
que a l'any 2001 va haver-hi
36.899 visites i 237.067 pàgines
consultades, i aquest any, el mes
de juny ja s'han arribat a 33.387
visites i a gairebé 170.000 pàgi¬
nes consultades. La pàgina princi¬
pal i els temes d'actualitat diària
han estat els més visitats.
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Sarrià-Sant Gervasi

Els barris de la Collserola gua¬

nyen nous equipaments públics

Des d'aquest estiu, els barris
i nuclis urbans de la Collserola
compten amb dos nous equipa¬
ments que incrementen notable¬
ment l'oferta de serveis culturals
i de lleure en aquesta zona del
Districte. Estrada de la Biblioteca
Collserola-Josep Miracle i del
Centre Cívic Vallvidrera, integrats

en un mateix edifici, situat al
carrer Reis Catòlics, 16-34.

La nova Biblioteca Collserola-

Josep Miracle ocupa la planta
semisubterrània de l'edifici, amb
460 m2 d'espai on posa a disposi¬
ció dels seus usuaris un fons ini¬
cial de 8.000 llibres, una trentena
de títols de revistes de diferents
temàtiques, la subscripció de dia¬
ris en diversos idiomes, una varia¬
da selecció amb més de 700 dis¬
cos compades de música i,
aproximadament, 350 vídeos
documentals. El centre ofereix als
visitants punts d'accés a Internet i
serveis de préstec gratuït a parti¬

culars i entitats. La biblioteca
també organitza adivitats cultu¬
rals i de foment de la ledura com

ara conferències, exposicions,
tallers i narracions de contes per
a infants.

L'altre equipament situat al
mateix edifici és el nou Centre
Cívic Vallvidrera, un nou espai
que contribuirà a promoure l'oci i
el desenvolupament d'adivitats
socials i culturals per a tothom.
Ocupa una superfície de 500 m2

distribuïts en una sala d'ades
polivalent, que ofereix la possibi¬
litat d'aduacions a l'aire lliure, les
zones destinades a la realització
de tallers, les oficines del centre i

el bar. La seva programació ens
permet gaudir, entre d'altres pos¬
sibilitats, d'exposicions artísti¬

ques, espectacles de música i tea¬
tre i sessions de cinema. Un altre
dels serveis que ofereix el Centre
Cívic Vallvidrera i que cal destacar
és la cessió d'espais a grups i enti¬
tats del territori, amb l'objediu
d'afavorir la dinamització i la par¬

ticipació ciutadanes.
La presència d'aquestes noves

instal·lacions que es caraderitzen
pel seu entorn singular, en plena
naturalesa, s'afegeix a la resta
d'equipaments culturals ja exis¬
tents en aquesta zona de la Coll¬
serola, el Centre Cívic l'EIèdric i la
recentment inaugurada Ludoteca
infantil Puput.
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Nou Barris

Xerrades informatives de la
Guàrdia Urbana per a immi¬
grants llatinoamericans

L'arribada massiva a la nostra

ciutat de persones procedents
d'altres països a la recerca de
noves oportunitats és un feno¬
men prou conegut per als ciuta¬
dans i ciutadanes de Barcelona.

Si bé està comprovat que els
barcelonins i barcelonines són,
per regla general, oberts i hospi¬
talaris amb els immigrants, de
vegades la convivència harmòni¬
ca entre ambdós sectors es veu

alterada a causa d'una manca

d'informació important per part
dels nouvinguts pel que fa als
drets i deures vigents a la nostra
societat i a les normes i costums
que conformen de manera implí¬
cita o explícita el civisme i la con¬
vivència a la nostra societat.

A Nou Barris creiem que la
informació és un dels principals
recursos per fer més fàcil la
convivència i la integració dels
col·lectius d'immigrants al nostre
districte. Per això, des de fa dos
anys la Guàrdia Urbana del Dis¬
tricte ofereix xerrades adreçades
al col·lectiu d'immigrants de
l'Amèrica Llatina, una experièn¬
cia pilot que, amb el temps,
podria estendre's a d'altres
col·lectius.

El motiu pel qual s'ha escollit
el col·lectiu dels llatinoamericans
és perquè es tracta del més nom¬
brós a Nou Barris. L'any 2000, el
nombre d'equatorians residents al
districte era de 1.393. En aquests
moments aquesta xifra pot haver-
se duplicat. Fins al moment, s'han
portat a terme diverses sessions
durant els anys 2001 i 2002 que
han estat seguides per 70 perso¬
nes, aproximadament.

Les xerrades informen del
funcionament i desenvolupa¬
ment dels serveis de la ciutat i de
les normes de convivència, amb
la intenció de millorar l'adapta¬
ció i l'apropament de tots els ciu¬
tadans. Les sessions es porten a
terme utilitzant diferents recur¬

sos audiovisuals i escrits i tenen
una durada aproximada de dues
hores.

Durant les xerrades s'ofereix
informació sobre la ciutat de

Barcelona (terme municipal,
població, organització política) i
sobre la Guàrdia Urbana, i s'ex¬
pliquen d'una manera entenedo¬
ra les ordenances municipals
referents a espais públics, medi
ambient, paisatge urbà i circula¬
ció de vehicles i vianants. A més,
es comenten els hàbits i costums

propis de la nostra ciutat i es
parla de les associacions ciutada¬
nes existents i dels principals
recursos i serveis que, com a per¬
sones immigrades, els pot ser
d'utilitat conèixer.

El projecte ha comptat amb la
implicació de Barcelona Solidària,
la Guàrdia Urbana de Nou Barris
i el Districte de Nou Barris, i amb
la col·laboració de l'Associació
Catalana d'Equatorians.
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Fahrenheit 451 i GUB:
comunicació interna per a Bombers
i Guàrdia Urbana

Disposar d'un vehicle creïble de comunicació interna, cohesionar els
col·lectius, fomentar la seva implicació en les polítiques d'actuació sec¬
torial que duu a terme l'Ajuntament i ser una eina de venda de cultura
empresarial són els objectius amb què el Sector de la Via Pública va
donar llum verda a aquestes dues publicacions corporatives.

El juny de 2001 veia la llum el pri¬
mer número de Fahrenheit 451,
la revista dels Bombers de Barce¬
lona. La iniciativa, impulsada des
del Sector de la Via Pública, tenia
-i continua tenint- la vocació, tal
com afirmava el seu primer edi¬
torial, "de ser una eina útil per a
la comunicació i un element de
trobada per a les persones impli¬
cades en la tasca que du a terme
Bombers de Barcelona". La publi¬
cació, de periodicitat bimestral i
de la qual s'han publicat ja cinc
números, reuneix en les seves

pàgines, i a través de les seves
diferents seccions, informacions
que van des del relat d'aquelles
intervencions més destacades

protagonitzades pels bombers
fins a les activitats esportives i
culturals que es realitzen en el si
del col·lectiu passant per entre¬
vistes a personatges vinculats a
aquest món, sense deixar de
banda l'actualitat més immedia¬
ta, com va ser en el seu moment
l'atemptat contra les Torres Bes¬
sones de Nova York. Fahrenheit

451, tot i comptar amb només un
any de vida, ha evolucionat molt
des dels seus inicis i la seva quali¬
tat estètica i utilitat informativa
ha anat millorant fins a aconse¬

guir uns estàndards de qualitat
molt alts comparables als de les
millors publicacions corporatives.
En l'era de les noves tecnologies,
la revista tampoc no podia restar
al marge d'un canal de comuni¬
cació tan potent com Internet.

D'aquesta manera, tothom que
estigui interessat a consultar els
continguts de la
revista pot fer-ho a
través de l'adreça
www.bcn.es/bom-

bers, així com a tra¬
vés d'intranet.

Recollint l'expe¬
riència iniciada per
la revista dels bom¬

bers, el desembre de
2001 apareixia GuB,
la revista de la Guàr¬
dia Urbana, amb els
mateixos objectius
que Fahrenheit 451
però traslladats a la
Guàrdia Urbana: la
comunicació interna,
la cohesió i la implica¬
ció dels agents i
comandaments de la
nostra policia munici¬
pal en les polítiques
d'actuació sectorial que duu a
terme l'Ajuntament. GuB,
que ja prepara la seva quarta
portada i que combina infor¬
macions d'interès professio¬
nal amb notícies pròpies del
col·lectiu -activitats esporti¬
ves i culturals, formació,
organització del cos-, és,
igual que la seva homòlo¬
ga del bombers, consulta¬
ble per intranet a l'espera
de la propera inauguració
del web de la Guàrdia
Urbana on la revista
també tindrà el seu espai.
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Montjuïc

Montjuïc es prepara per ser el
"gran parc central de Barcelona"

Montjuïc es troba actualment
immers en un procés de transfor¬
mació global amb l'objectiu que
les 450 hectàrees d'aquest impor¬
tant patrimoni urbà es convertei¬
xin en una acròpolis verda con¬
nectada a la ciutat, un "gran
parc central" que ha d'esdevenir
per als ciutadans un punt de
referència d'activitats culturals,
esportives i de contacte amb la
natura. L'Ajuntament de Barcelo¬
na impulsa el Pla Director de
Montjuïc, un ambiciós projecte
que marca les directrius per a la
reordenació del parc quant a
usos, accessos, comunicació amb
la ciutat, mobilitat interior i pai¬
satge, tenint sempre presents
els criteris de sostenibilitat.
Per tirar-lo endavant, ara fa
una any es va crear el Centre
Gestor del Parc de Montjuïc.

El Pla estableix que Montjuïc
quedi reordenat en tres cotes:
la baixa, dedicada a la cultura;
la mitjana, a l'esport, i l'alta,
a la natura i la vegetació. Un
doble eix de recorreguts a l'inte¬
rior del parc permetrà connectar
tots els sectors: un sistema d'ac¬
cessos a les cotes mitjanes i
altes, utilitzant

el transport públic des de les
portes d'accés a Montjuïc -n'hi
haurà cinc-, i un altre de reco¬

rreguts per a vianants que, des
del Castell, enllaçaran els parcs
temàtics i els principals equipa¬
ments i permetran redescobrir la
història de la muntanya.

Durant el 2001 i al llarg
d'aquest any s'han executat ja
una part de les obres i millores

previstes. Les primeres actuacions
s'han centrat en la generació
d'una nova identitat per a Mont¬
juïc. S'ha dissenyat un logotip
per a la difusió del parc i de les
nombroses activitats que s'hi
organitzen -hi operen a la ratlla
de 80 instal·lacions de tota mena

que reben una mitjana de 12
milions de visitants anuals- i s'ha

editat la publicació
mensual Newsletter

Montjuïc, que explica
tot el que s'esdevé a
la muntanya.

Urbanísticament,
entre d'altres actua¬

cions s'han restaurat
els històrics Jardins

Laribal, s'han ende¬
rrocat les construc¬
cions de l'antic Parc
d'Atraccions i del Tir
al Vol per ubicar-hi

un jardí temàtic, han entrat en
funcionament les infraestructu-
res per a l'aprofitament de les
aigües freàtiques, s'ha restaurat
l'edifici de la Font del Gat i s'han
iniciat les obres per construir un
hotel a Miramar, fet que compor¬
tarà la reordenació d'aquest sec¬
tor i l'arranjament dels jardins
públics que comprèn. També s'ha
reforçat el transport públic per

tal de consolidar-lo com a alter¬
nativa al vehicle privat, amb la
prolongació de les línies d'auto¬
busos 50 i 55, la integració tarifà-
ria i horària del funicular i la cre¬

ació d'una línia de bus interna. A

més, s'ha dotat el Parc de senya¬
litzacions modernes que mar¬
quen itineraris per a vianants.

El futur més immediat passa
per continuar aquesta línia de tre¬
ball i aplicar noves propostes per
solucionar aspectes que preocu¬
pen el Centre Gestor en matèria
de seguretat, mobilitat interna
-eliminació de la circulació de
vehicles privats a la zona- i coor¬
dinació entre els diferents opera¬
dors que tenen la seu al parc.
Tres comissions assessores (cultu¬
ra, natura i esport) es reuneixen
periòdicament per aportar idees
i avaluar totes les actuacions que
s'hi duen a terme.
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Mercats

municipals
48 milions d'euros per a la
modernització dels mercats

municipals de Barcelona

Poques ciutats del món gau¬
deixen d'una xarxa de mercats

municipals com la que té Barce¬
lona: 40 mercats alimentaris
i 6 no alimentaris constitueixen
un patrimoni únic que cal man¬
tenir i conservar. Conscient

d'aquesta realitat, l'Ajuntament,
mitjançant l'Institut Municipal
de Mercats de Barcelona (IMMB),
està impulsant un canvi qualita¬
tiu, tant pel que fa als equipa¬
ments com als serveis que ha
d'oferir per satisfer les noves
demandes de consum.

L'Ajuntament aposta per
uns mercats municipals competi¬
tius, que afegeixin a la seva
oferta tradicional propostes cul¬
turals i lúdiques, noves tecnolo¬
gies, instal·lacions modernes...,
amb l'objectiu de convertir-los
en centres cívics comercials i
en punts de referència social,
cultural i comercial del barri
on estan ubicats.

Amb aquest objectiu estratè¬
gic, en el període 2000-2003 s'in¬
verteix un total de 47.999.000 €
en la modernització dels mercats

municipals com a espais comer¬
cials del segle XXI.

En aquests moments, dels 13
projectes d'actuació previstos per
a aquests quatre anys ja se n'han
realitzat 5: Boqueria, Felip II, Ciu¬
tat Meridiana, Provisional de la
Barceloneta i Sant Gervasi; 6 pro¬
jectes més estan fase d'execució i
hauran acabat en el termini
màxim d'un any: Santa Caterina,
Illa del Peix de Boqueria, Trinitat,
Hostafrancs, Fort Pienc, i Port i
urbanització Plaça Marina, i els
altres 2 estan pendents d'inici:
Barceloneta i Sant Martí.

Tot i respectant la singularitat de l'oferta, l'entorn i les característi¬
ques pròpies de cada mercat, les actuacions per a la seva modernitza¬
ció es basen en els paràmetres comuns següents:
• Adequació de l'oferta comercial a la demanda potencial de l'entorn.
• Millores generals en les infraestructures: serveis (aigua, llum...),
estructurals (pintura, pavimentació, cobertes....).

• Introducció de nous serveis: aparcament, quiosc d'Internet, servei a
domicili, producte especialitzat, oferta de restauració...

1 Obra acabada Obra en execució En projecte

Boqueria (2a i 3a fase)* Santa Caterina * Sant Martí

Inversió: 9.000.000 €

Acabament: abril 2001

Felip II

Inversió global: 17.000.000 €
Acabament: 2003

Illa del peix de la Boqueria

Inversió: nou model

finançament
Inici i acabament

obres: 2003

Inversió: 1.534.000 €

Acabament: desembre 2001

Inversió: 1.500.000 €

Acabament: octubre 2002

Ciutat Meridiana Trinitat

Inversió: 1.593.000 €

Acabament: gener 2002
Inversió: 841.000 €

Acabament: desembre 2002

Provisional Barceloneta Hostafrancs

Inversió: 781.000 €

Acabament: febrer 2002

Inversió: 1.550.000 €

Inici obres: juliol 2002
Acabament: desembre 2002

Sant Gervasi Fort Pienc

Inversió: 1.550.000 €

Acabament: juny 2002
Inversió: 5.000.000 €

Acabament: març 2003

Port i Urb. PI. Marina

Inversió: 2.700.000 €

Inici obres: setembre 2002

Acabament: abril 2003

Barceloneta

Inversió: 4.950.000 €

Inici obres: març 2002

Total inversió: 14.458.000 € Total inversió: 33.541.000 €
Inversió Total: 47.999.000 €

* Actuacions procedents del PAM 1995-1999
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La feina principal consisteix
en el manteniment d'espais
públics del districte (pintar
bancs, pintar tanques, enjardi-
nament...). Les activitats duren
tres hores i es fan dos dies a la
setmana.
La feina la proposa i la supervisa
un responsable del Departament
de Manteniment del Districte
d'Horta-Guinardó. Durant l'any
2001 s'han pintat 259 bancs i ha
seguit el programa una mitjana
de 7 persones al dia.

Iniciar una dinàmica de treball
afavoreix els processos de canvi
cap a la recerca de feines. Així es
va facilitar que una de les noies

pogués entrar a la Brigada de
Neteja de l'Ajuntament de Barce¬
lona on actualment continua.
Hi ha dues noies que també han
buscat feina i ja estan treballant.
Un dels usuaris va ser derivat a

petició pròpia a un centre d'in¬
serció (APIP), interessat en la rea¬
lització d'un curs de paleta.

L'experiència ens mostra que
aquest col·lectiu és capaç de fer
una feina ben feta i continuada
en benefici de la comunitat i que
aquest treball els fa sentir com a
persones valorades i no excloses.
També es detecta un canvi posi¬
tiu en la percepció que els veïns
tenien d'aquest col·lectiu.

Horta-Guinardó

El programa d'inserció laboral
per a usuaris de drogues

El Districte d'Horta-Guinardó va

participar decisivament l'any
1999 en la creació d'un progra¬
ma d'atenció social pioner a la
ciutat.
Es tracta d'una iniciativa per a la
inserció d'usuaris de drogues
basat en la realització de treballs
comunitaris. Avui l'experiència
continua i ja ha donat fruits.

El programa té com a objecte
el col·lectiu que acostuma a con¬
centrar-se diàriament en dife¬
rents espais públics d'Horta-Gui¬
nardó. Es tracta d'un reduït grup
de joves entre 28 i 35 anys, que
es caracteritzen per la falta d'ha¬
bilitats socials i per estar en trac¬
tament per la seva addició.

Els objectius de la iniciativa
són múltiples. D'una banda, que
aquestes persones es percebin
a si mateixes com a subjectes
protagonistes del seu propi canvi
i siguin capaces d'inserir-se labo¬
ralment. De l'altra, dinamitzar
aquest grup mitjançant l'ocupa¬
ció i aconseguir que la gent dels
diferents territoris els valori pel
seu treball comunitari.
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Ciutat Vella

La mediació intercultural a Ciutat
Vella: una eina per a la integració
dels immigrants

Les intervencions de l'Administra¬
ció per a la integració de la pobla¬
ció immigrant tenen dues ves¬
sants complementàries. D'una
banda, s'ha d'intervenir en el
col·lectiu de població que arriba a
la comunitat, amb una situació
socioeconómica sovint precària
derivada de les dificultats que
comporta qualsevol situació d'e¬
migració. A aquestes problemàti¬
ques pot unir-se, en ocasions, el
desconeixement del territori on
s'ha arribat, de les normes legals i
de convivència social establertes
dins de la comunitat d'acollida.
De l'altra, s'ha d'intervenir sobre
la població autòctona que acull la
immigració i que pot tenir una
visió esbiaixada de la comunitat

immigrant que s'instal·la als seus
barris, una visió mediatitzada per
la manca de coneixement o per

imatges estereotipades que la
societat de rebuda té sobre altres
cultures.

Moltes vegades, les dificultats
de relació se superen a través del
contacte diari i de les relacions
interpersonals entre veïns, que
trenquen les barreres del desco¬
neixement i les visions estereoti¬
pades. Però, quan la manca de
diàleg i la manca de coneixement
entre les comunitats persisteix, és
quan s'han de plantejar polítiques
d'integració capaces de preveure
el conflicte i de resoldre'l si

aquest ja s'ha produït.
El Districte de Ciutat Vella ha

estat pioner en posar en marxa
actuacions de mediació intercul-
tural. En un moment inicial

aquestes intervencions han estat
programes de mediació individual
davant de situacions personals i
concretes que s'han desenvolupat

-

a través dels centres de serveis

personals i han estat posterior¬
ment posats en pràctica a altres
districtes de Barcelona en els
quals també hi ha un fort compo¬
nent de població immigrant que
hi ha arribat de manera recent.

Mediació a través de l'Oficina
d'Atenció als Ciutadans

Un altre programa de mediació
intercultural desenvolupat a Ciu¬
tat Vella és el que es porta a
terme a través de l'Oficina d'A¬
tenció als Ciutadans. En aquesta
Oficina, un bon nombre de les
atencions que es realitzen tenen
com a destinataris població immi¬
grant que, quan arriba, es veu
obligada a fer tot un conjunt de
tràmits administratius sovint rela¬
cionats amb el Padró d'Habitants.
Moltes vegades, l'OAC és la pri¬
mera relació amb una administra¬
ció que tenen els immigrants, i la
tasca dels informadors-tramita-
dors va més enllà de la simple rea¬
lització del tràmit: els usuaris
demanen informacions i orienta¬
cions que són bàsiques per conèi¬
xer les normes legals i socials esta¬
blertes. A més, molts usuaris
tenen problemes lingüístics per
expressar-se o per comprendre, ja
que poden haver arribat a la nos¬

tra ciutat molt recentment, la
qual cosa afegeix dificultats al
procés de diàleg i d'entesa en la
seves demandes de tràmits o d'in¬
formació. Davant d'aquesta situa¬
ció, es va plantejar la necessitat
de disposar d'un mediador inter¬
cultural, una persona que cone¬
gués la llengua i la cultura de les
comunitats immigrants amb més
presència al districte, i també les
de la comunitat d'acollida. Així, es
pot facilitar i fer més fluida la
relació amb les persones d'origen
immigrant que s'adrecen a l'Ofici¬
na. Les seves tasques estan molt
centrades en la traducció, però
d'altra banda proporcionen ele¬
ments i eines per facilitar la rela¬
ció dels informadors-tramitadors
de l'Oficina amb la població
immigrant d'usuaris. També, en la
seva relació amb els immigrants,
els informen dels drets i deures

que tenen com a ciutadans i ciu¬
tadanes residents a Ciutat Vella.

Mediació comunitària

La mediació intercultural a Ciutat
Vella té també una vessant comu¬
nitària i col·lectiva. És a dir, una
intervenció que va més enllà dels
casos particulars per adreçar-se a
grups que poden concentrar-se en
determinades zones del districte,
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ja sigui per viure-hi o per desen¬
volupar la seva activitat econò¬
mica. Aquesta concentració de
població immigrant és la que pot
esbiaixar més la visió de la pobla¬
ció autòctona, ja que les diferèn¬
cies físiques, de manera de vestir,
o de costums que fan que alguns
col·lectius desenvolupin molta
part de la seva vida quotidiana
al carrer evidencien la seva pre¬
sència. Un exemple d'aquesta
mediació comunitària es va fer
fa tres anys al carrer dels Car¬
ders, del Casc Antic, on hi ha un

gran nombre de població d'ori¬
gen dominicà i d'establiments
comercials regentats per perso¬
nes d'aquesta nacionalitat. En
aquest cas, es va establir una
comissió en la qual, a banda dels
mediadors de l'Administració
municipal, hi van col·laborar
també representants dels comer¬
ciants d'origen immigrant, repre¬
sentants veïnals i, de manera

destacada, membres de l'Asso¬
ciació de Dominicans a Catalun¬

ya. Entre tots es va fer una tasca
informativa, en la qual s'explica¬
va als comerciants les seves obli¬
gacions de tenir tota la docu¬
mentació i els permisos dels seus
locals en regla, així com de la
normativa sobre ocupació de via
pública, horaris, respecte al des¬
cans dels veïns... La valoració dels
resultats d'aquesta iniciativa va
ser tan positiva que, a més de les
actuacions davant d'algunes
situacions aïllades, actualment
està a punt d'iniciar-se un projec¬
te de mediació intercultural
comunitària en alguns carrers
del barri del Raval.

Tots aquests programes que
es desenvolupen a Ciutat Vella
compten amb el suport, els
recursos i la coordinació del Sec¬
tor de Serveis Personals de l'A¬

juntament de Barcelona.

Parcs i Jardins

de serveis i de concerts respecte
als anys anteriors.

Els canvis, però, no acaben i
novament els cicle es modifica i

s'amplia el seu període de con¬
certs, ja que es programa des
del mes de maig fins a octubre.
Es cobreix així un cicle de sis
mesos de música ininterrompu¬
da, en un indret emblemàtic i
cèntric com és l'Hivernacle.

Enguany el cicle de jazz
compleix els seu setè aniversari
amb una vitalitat i consolidació
evidents dins del programa jaz-
zístic. L'èxit del cicle, que es va
iniciar a principi de maig d'a¬
quest any, és avui una realitat
dins de la programació musical
de la ciutat i un punt de refe¬
rència obligada per als afeccio¬
nats a aquest gènere musical.

Tant èxit ha tingut el cicle
que per primer cop, i durant el
mes d'agost, els concerts no tan
sols s'han fet els dimecres, dia
habitual de concert, sinó també
tots els divendres d'aquest mes.
Aquest nova oferta permet
donar resposta als amants de la
música i als residents i visitants
de la nostra ciutat.

El mes de setembre, els con¬
certs han tornat a recuperar el
seu dia habitual d'actuació i
tots els afeccionats i amants de
la música han gaudit de la

interpretació
i mestria de
les forma¬
cions, que
tancaran un

nou cicle el
darrer dime¬
cres del mes
d'octubre al

qual es pre¬
veu que hau¬
ran assistit
més de 3.500

persones.

Èxit del cicle Jazz a l'Hivernacle

Parcs i Jardins de Barcelona,
com a institució responsable de
la gestió i promoció dels espais
verds de la ciutat, va començar
a promoure l'estiu del 1995, un
programa d'activitats culturals
que tenien com a marc d'actua¬
ció un incomparable recinte que
aquell any havia estat restaurat:
l'Hivernacle del Parc de la Ciuta¬
della. D'aleshores ençà, aquest
espai ha acollit multitud d'esde¬
veniments de tota mena: expo¬
sicions botàniques, d'escultures,
conferències, xerrades, cicles de
música clàssica i també, per des¬
comptat, sessions de jazz.

Durant els tres primers anys
de vida, el cicle "Jazz a l'Hiver¬
nacle" es va celebrar a l'estiu.
L'any 1998, davant la demanda
que es va fer per part dels
músics, es va programar per a la
tardor i l'hivern d'aquell any. Va
començar a celebrar-se a l'inte¬
rior de l'Hivernacle, i va tenir
una acollida molt favorable per
part del públic assistent, donada
l'encertada combinació que
suposa la bellesa de l'espai i el
nivell musical dels grups de jazz.

Va ser l'any 1999 quan nova¬
ment aquest cicle es va tornar a
traslladar, aquest cop a la tar¬
dor, i es va ampliar així l'oferta

67 2002 1 3



Sant Martí

Ja en van dos i aviat vindrà
el tercer!

Què, heu tingut ja l'oportunitat
de gaudir del primer circuit
esportiu urbà impulsat des del
districte de Sant Martí que està
situat entre la ronda de Sant
Martí i la rambla de Prim i que
vam inaugurar ara fa un any?
Val la pena, oi! Doncs ara tenim
tots una nova oportunitat de
gaudir de la ciutat i més concre¬
tament de l'històric barri del
Clot-Camp de l'Arpa practicant
esport, esport no competitiu.

Des del passat estiu, està a
disposició de tothom el segon
circuit esportiu urbà d'aquestes
característiques que, en aques¬
ta ocasió, s'ha senyaltizat dins
del parc del Clot. Es tracta d'un
circuit de 700 metres, atractiu i
de fàcil recorregut, que es pot
fer tranquil·lament, corrent o
passejant, i sense la pressió del
cronòmetre o de la competició
sol, amb la família o amb els
amics.

Aquest nou circuit urbà
forma part d'un ambiciós pro¬
jecte que promou el Districte
de Sant Martí i que pretén sen¬
yalitzar diferents espais urbans
com a llocs idonis, adequats i
oberts permanentment a
tothom, per fer esport. Es trac¬
ta en definitiva de potenciar,
impulsar i facilitar la pràctica
de l'activitat esportiva a tots els
barris del districte per fomen¬
tar aquest saludable costum.

Dins d'aquest projecte, des
del Districte de
Sant Martí es
continua treba¬
llant de valent
per senyalitzar a
d'altres barris
nous circuits

esportius urbans.

Sant Andreu

La nova biblioteca Ignasi Iglésias
al Centre Cultural Can Fabra

El passat 28 i 29 de setembre va
obrir les seves portes, amb una
gran festa d'inauguració, el nou
Centre Cultural Can Fabra. Un
gran Centre Cultural que ofereix
tot un seguit de serveis per a la
cultura i la participació. Hi desta¬
ca la nova biblioteca Ignasi Iglé¬
sias, que ocupa una part impor¬
tant de l'edifici, uns 3000
metres2. Una biblioteca que

compta amb importants innova¬
cions, tant des del punt de vista
tecnològic, com de contingut,
per a la recerca i per a l'accés a la
lectura de documents. Un con¬

junt de serveis que s'integren en
el conjunt de l'oferta cultural del
Centre Cultural Can Fabra.

La biblioteca disposa d'una
col·lecció inicial de 60.00 docu¬
ments. Es preveu un creixament
anual de 5.000 documents, que
en un termini de 10 anys, perme¬
trà arribar als 100.000 documents
que formaran el fons documen¬
tal de l'equipament. D'aquest
100.000 documents, 75.000 són
de lliure accés i 25.000 de dipòsit.

El fons documental està espe¬
cialitzat en arts visuals principal¬
ment en fotografia i còmic i en el
fons Ignasi Iglésias. El fons docu¬
mental de la biblioteca està for¬
mat per llibres, revistes, discos
compactes, cintes de vídeo,
CD-Rom, transparències, plànols,

mapes, cartells, fullets i partitures
musicals, entre d'altres materials

La biblioteca està distribuïda
en vàries plantes, la planta baixa
es dedica a un ús més informal i
disposa, entre altres serveis, de la
sala de revistes i diaris i el punt
d'informació general i préstec.

La primera planta de l'edifici
combina una part dedicada al
fons general principalment de
música, amb l'àrea infantil, que
conté informació en tota mena

de suports; llibres, cds, vídeos... i
accés a internet. La segona plan¬
ta, també amb fons general, té, a
més sales de tallers o les trobades
dels clubs de lectura, aules de
formació i autoaprenentatge, i
disposa de sales d'estudis d'accés
independent a la resta de l'edifi¬
ci, que permet obrir també en
horari nocturn.

La tercera planta està pensa¬
da com un espai polivalent, entés
com un gran espai sociocultural
per a la creació en les arts escèni¬
ques contemporànies.

La biblioteca té un horari
molt ampli, dilluns, dimecres i
divendres de 10 a 21.00 hores,
dimarts i dissabte de 10.00 a

14.00 i de 16.00 a 21.00 hores, i
els diumenges de 10.00 hores a
14.00 hores

A més, el centre disposa de
sales d'estudi obertes de dilluns a

divendres de les 21.00 hores i fins
a la 1 de la matinada.

La bibilioteca està gestionada
pel Consorci de Biblioteques de
Barcelona.

Us convidem doncs, a gaudir
d'aquest equipament que respon
a un nou model de biblioteca,
pensat per ser un centre dinamit-
zador de la vida cultural del dis¬
tricte i de la ciutat de Barcelona.
Un espai públic, viu i actiu, dotat
amb les més noves tecnologies
per a la informació.
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Les Corts

L'art i les antiguitats surten al
carrer de les Corts

El districte de les Corts té l'objec-
tiu de dinamitzar i promoure
projectes de col·lectius de caire
cultural. D'aquesta manera, dins
l'àmbit de les arts i el món de

l'expressió artística i plàstica,
dóna suport a les diferents activi¬
tats i iniciatives proposades pels
col·lectius que hi treballen. Així
van néixer Espai d'Art, Art Direc¬
te i el Mercat d'Antiguitats.

El mercat dels dijous ofereix
als amants de les antiguitats la
possibilitat de gaudir d'una fira
professional amb productes de
qualitat i experts que els poden
assessorar. La fira, a més, serà un

punt de trobada per als amants
de l'art i per a totes aquelles per¬
sones que vulguin trobar i pos¬
seir un d'aquests records del pas¬
sat. També comportarà una
autèntica distracció per a la gent
gran del barri, que acostuma a
passar-s'hi hores preguntant i
fent cultura.

Bulevart.com neix amb la filo¬
sofia d'organitzar fires-mercats
per tal que els brocanters gau¬
deixin d'un lloc on poder oferir
aquells objectes que tant costa
trobar. Peces úniques que els bro¬
canters restauren per recuperar-
ne l'encant original. L'espai
compta amb experts professio¬
nals del món de les antiguitats i
el col·leccionisme.

Dins les diverses fires i mercats
de caire artístic que s'organitzen
al districte cal destacar les d'Art
Directe als Jardins de Campoamor
i Espai d'Art a la plaça Comas.

El segon dissabte de cada mes.
Art Directe ens mostra les seves

obres, durant tot el dia, als Jar¬
dins de Campoamor. Art Directe
és un col·lectiu d'artistes plàstics
que es va crear el 1998 a partir de

la iniciativa d'uns quants pintors
amb diferents estils artístics i amb

l'afany d'arribar a un públic el
més ampli possible. Els artistes
pintors d'Art Directe són tots pro¬
fessionals que dediquen el seu
temps, no tan sols a crear, sinó
també a ensenyar i difondre l'art
com un dels vehicles per entendre
millor la mateixa cultura. El
col·lectiu està format per artistes
de diferents procedències esta¬
blerts a Catalunya, cadascun d'ells
amb la seva manera particular
d'expressar-se. No obstant, l'ob-
jectiu és comú: dinamitzar la cul¬
tura de l'art. És per això, que a
través de mostres d'art, els pintors
parlen amb la gent que s'interes¬
sa per les seves obres, explicant-
los el procés de creació.

Els primers dissabtes de mes
Espai d'Art ens presenta les seves
obres. Inaugurat el maig del
2000, Espai d'Art, va iniciar una
etapa en què el districte va
impulsar accions encaminades a
fomentar el creixement i la con¬

solidació del teixit artesanal de
Les Corts. Avui, aquest espai ja
està consolidat i el composen
joiers, restauradors de mobles,
ceramistes, pintors, fusters, arte¬
sans del tapís, etc., els quals
exposen i venen les seves obres.

A partir del mes de setembre,
els primer i segon dissabte de
cada mes i tots els dijous, el dis¬
tricte de Les Corts us convida a

gaudir, adquirir i admirar les
diverses obres que els diferents
pintors, joiers, restauradors de
mobles, etc. i un gran ventall
d'artistes exposen en aquests tres
espais: Espai d'Art, Art Directe i
el Mercat d'Antiguitats.

Eixample

El mapa ecològic del barri
de la Sagrada Família

El districte de l'Eixample i el
Fòrum Cívic de la Sagrada Famí¬
lia (òrgan de participació que
aglutina les entitats del barri de
la Sagrada Família), han promo¬
gut, amb la col·laboració de
l'Agència d'Ecologia Urbana de
Barcelona i la Regidoría de Ciu¬
tat Sostenible, la publicació del
mapa ecològic de la Sagrada
Família. Es tracta d'una eina

que recull bona part de la
informació del barri sobre medi

ambient, la qual es troba classi¬
ficada en cinc àrees: espai
públic; mobilitat i accessibilitat;
residus i aigua; activitats, asso¬
ciacions i serveis ambientals;
i espai construït i població. En
síntesi, es tracta d'una guia que
permet conèixer millor el barri
de la Sagrada Família, detectar
les seves mancances i fomentar
també comportaments més res¬
pectuosos respecte a l'entorn.
És, per tant, una guia per viure
millor.

El Fòrum Cívic Sagrada Famí¬
lia i el districte de l'Eixample
treballen des del 1998 per
millorar la qualitat de vida a la
zona i augmentar la protecció
de l'entorn. El Mapa Ecològic
no és la primera iniciativa pio¬
nera que engeguem. Convé res¬
saltar el paper motor que vam
tenir en el seu moment en

impulsar el primer camí escolar
de la ciutat, el del CEIP Tàbor
del barri.

1 .Qfá1
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entrevista

Ricard Frigola. Diuen d'ell que és
molt exigent amb la seva feina. Una
feina que consisteix a fer que Barce¬
lona estigui neta cada matí, que l'ai¬
re i l'aigua de la ciutat tinguin qua¬
litat mediambiental, que l'enllume¬
nat funcioni... Des del seu despatx al
costat de la plaça Lesseps, el gerent
de Manteniment i Serveis mou la
batuta de director buscant dues
notes essencials: el servei al ciutadà i
la qualitat del servei. Ricard Frigola

de complexitat

"ÍZ creu que aquesta fórmula és la clau
l'Ajuntament

de futur del sector públic, i que ges-
sempre conviuen ■ . .. , .

tionar serveis es una manera de ser
la variable de l'ofici,

gestionàr^l'seiveL Í dC VÏ U^ I 3fC Í DÔ".
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La Gerència de Manteniment i Serveis és la seva pri¬
mera experiència a l'Administració pública. Està sent
com l'imaginava?
En general, sí. Jo vaig venir a l'Ajuntament de Bar¬
celona amb la idea que m'incorporava a una Direc¬
ció General -Manteniment i Serveis- molt tècnica i

professional. Quan m'hi vaig incorporar ja era cons¬
cient que es tractava d'una àrea en la qual la pres¬
sió del ciutadà-client és molt forta i els problemes a
resoldre són problemes reals dels ciutadans, i que
no té un pes diguem-ne burocràtic i de tramitació

administrativa especialment fort. I des d'aquest
punt de vista, sí que s'han complert les expectatives
que jo tenia.
Però sí que hi ha una cosa de l'Ajuntament de Bar¬
celona i l'Administració que m'ha sorprès una mica,
o que no ha coincidit exactament amb les expectati¬
ves que tenia. I és que el nivell de complexitat dels
temes que es gestionen a l'Ajuntament és impor¬
tant. Bàsicament perquè sempre conviuen tres varia¬
bles: la variable de l'ofici, de la tècnica i de gestio¬
nar el servei. Després hi ha la part de gestió econò-
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entrevista mica, pressupostària i pròpiament de
Direcció General. I hi ha una tercera varia¬
ble, que és la diguem-ne pública-social-
política. La feina que fas és una feina
pública, molt transparent i molt visible a
la societat. I aquest trípode de complexi¬
tat -tècnica, de Direcció General i Mana¬
gement, i de transparència social de la
feina- fa que el treball a l'Administració
sigui especialment engrescador. Estic par¬
lant en positiu.

Quines diferències entre el sector públic i
el privat li han cridat més l'atenció?
La visibilitat pública és, evidentment, una
variable que té el sector públic i que has
de considerar. Al sector privat, normal¬
ment controles si vols ser visible, si vols
ser públic, o no. Hi ha un segon element
de diferència entre el sector públic i el
privat, que és el tempo i les característi¬
ques del procés de presa de decisions. El
sector privat té un temps per a la presa
de decisions que està basat en la seva
pròpia planificació, en uns resultats de
gestió que condicionen fortament i en
una orientació estratègica. A l'Administra¬
ció pública, per contra, el tempo el mar¬
quen dues dinàmiques contraposades.
D'una banda, la dinàmica quadriennal del
procés polític, que defineix molt com ha
de ser el procés de presa de decisions.
D'una altra, la part més legal i administra¬
tiva, que també condiciona aquest procés.
I aquestes dues dinàmiques de vegades
van en línies o en direccions diferents.
Però també és veritat que hi ha similituds.
És un mite aquesta creença que el sector
públic i el privat són molt diferents. Penso
que això no és un cent per cent aplicable
a totes les àrees del sector públic, potser
per la meva experiència a Manteniment i
Serveis que, com he comentat, és una
àrea molt professionalitzada. No hi ha
diferències especials entre una empresa
de serveis privada -una companyia elèctri¬
ca, de gas, d'aigües o de telecomunica¬
cions- i una empresa pública com pot ser
una gerència de serveis municipals.

Podria posar algun exemple d'aquestes
similituds?
Sí. Per exemple, les empreses de serveis,
municipals o privades, són sempre com¬
panyies l'activitat de les quals està basada
en les persones. El producte que vens,
que gestiones i elabores el donen i el fan

persones. De manera que la gestió d'e¬
quips humans, de recursos humans, és
fonamental, sigui el sector privat o el
públic. O d'altres exemples. Els processos
organitzatius a l'Administració pública i a
les empreses de serveis són processos que
impliquen molts departaments i que, per
tant, per al bon èxit d'un determinat pro¬
ducte o servei has de fer processos de
reenginyeria que són complexes, has
d'implicar moltes persones, moltes àrees,
has de gestionar molts recursos diferents,
has de fer inversions... I el resultat final és
producte d'un procés llarg de gestió. Insis¬
teixo que, des del punt de vista de la ges¬
tió, el fet que el sector públic i el privat
siguin tan diferents no és més que un
petit mite.

Per què creu que l'Ajuntament recorre a
professionals del sector privat?
Les organitzacions grans -i l'Ajuntament
de Barcelona és una gran organització de
serveis- de tant en tant s'han de "desor¬
ganitzar". És a dir, s'han d'introduir dinà¬
miques noves que actualitzin i introduei¬
xin aire nou i formes de treballar noves,
que ajudin a continuar endavant, a conti¬
nuar innovant en la prestació de serveis.
Així, el fet d'incorporar persones del sec¬
tor privat, però jo diria més en general, el
fet d'incorporar gestors i responsables
que provinguin d'altres entorns de fora
del mateix Ajuntament, refresca, intro¬
dueix dinàmiques noves i ajuda a la inno¬
vació, pensant sempre en una millora del
servei final a donar al ciutadà. D'alguna
manera és bo en aquest sentit, de renova¬
ció, de canvi, d'introduir dinàmiques
noves, que s'han de complementar amb la
pròpia cultura de gestió -bona, consolida¬
da-de l'Ajuntament. La incorporació de
professionals nous que vinguin de fora
ajuda a innovar i a renovar.

Quan es va posar al front de Manteni¬
ment i Serveis, tenia en ment "desorga¬
nitzar" aquest sector?
Quan faig servir la paraula "desorganitza¬
ció" em refereixo a remoure l'estructura
de l'organització a través de projectes
transversals que responguin a les necessi¬
tats dels clients-ciutadans. Amb aquesta
expressió, vull dir que el focus de la gestió
d'una gerència de serveis municipals ha
d'estar en allò que el client vol. En el cas
dels serveis públics, el client és el ciutadà-
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client. I s'ha de posar al focus de les prio¬
ritats de la gestió, de la millora, dels
equips que has d'incorporar, de l'organit¬
zació... Tot ho has de focalitzar pensant
en el ciutadà, és ell qui marca les priori¬
tats. I això és un element fonamental.
Quan jo deia "desorganitzar" m'estava
referint a això: orientar l'organització cap

sable gestor ha de fer el que li manen, en
el temps que li han manat i amb els recur¬
sos que li han assignat. Aquest és el més
fàcil, d'objectiu.

Quina creu que ha estat la seva millor ini¬
ciativa o actuació en aquesta gerència?
És difícil de dir, perquè la gestió d'una

a les prioritats del ciutadà, que en defini¬
tiva és qui mana.

Aquest era un dels seus objectius?
Sí. Quan vaig arribar aquí, jo tenia tres
objectius. Molt generals. El primer de
tots, ser capaç d'incorporar-me a una
organització consolidada i gran, i enten¬
dre com funcionava. El segon repte era
orientar aquesta organització cap al que
jo entenc que és el futur del sector públic,
que és que sigui capaç de legitimar-se
davant dels ciutadans perquè és eficient a
l'hora de donar uns serveis que el ciutadà
vol. Perquè la funció dels serveis públics
és donar resposta a necessitats reals i con¬
cretes dels ciutadans. Aquest seria un
segon gran objectiu. I el tercer és molt
simple: els objectius del Pla d'Actuació
Municipal, complir-los en termini i en
pressupost. Qualsevol executiu o respon-

empresa de serveis o d'una administració
0 d'una direcció general com aquesta,
gran, implica molts objectius i moltes fei¬
nes. Però si he de remarcar alguna cosa...
potser estic content perquè he aconseguit
incorporar, o estic intentant incorporar
dins de la cultura del sector de Manteni¬
ment i Serveis, una filosofia de control de
qualitat. Repeteixo: fer les coses ben fetes
1 orientades a les necessitats del ciutadà
és un element molt important. Aconse¬
guir que l'organització pensi en termes de
qualitat, de fer les coses en el temps que
toca, amb el nivell de qualitat que exigeix
el ciutadà i, per tant, introduir una cultu¬
ra de gestió pensada en el ciutadà, pensa¬
da en la qualitat, i amb la lògica de la
millora contínua de la qualitat. Les
empreses de serveis i l'Ajuntament, l'Àrea
de Serveis Municipals, han de ser capaços
de tenir un nivell d'exigència i de pressió

_Les organitzacions
grans -i l'Ajuntament
de Barcelona és una

gran organització
de serveis- de tant

en tant s'han de

"desorganitzar".
És a dir, s'han
d'introduir

dinàmiques noves

que actualitzin i
introdueixin aire nou

i formes de treballar

noves.
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_Gestionar serveis
és una manera de ser

i de viure la feina.

És un procés continu,
has d'estar sempre

pressionant perquè
el teu nivell

d'exigència
sigui el mateix
que el ciutadà

t'està demanant.

innovadora. Una organització en la qual
hi ha molts responsables, gestors... Molta
gent que pren decisions amb un cert grau
de llibertat. Hi ha sempre una restricció
fonamental, que és el control pressupos¬
tari, com a tota organització. Però l'Ajun¬
tament té una cultura organitzativa que
afavoreix la innovació. No és una estruc¬
tura excessivament autocràtica i centralit¬
zada, sinó que dona certs marges de lli¬
bertat als gestors -i n'hi ha bastants- per¬
què puguin innovar, sempre dins d'una
orientació estratègica que marca el Pla
d'Acció Municipal. I això és una cosa bona
per a la ciutat, perquè aquesta cultura
d'innovació de l'Ajuntament de Barcelona
forma part de la seva manera de treballar.
I d'alguna manera deu tenir una transla¬
ció a la ciutat.

Parlava d'un segon aspecte, de projecció
a la ciutat.
Sí, és des del punt de vista dels productes,
i aquí sí que parlo per la part que em toca.
Penso que l'aportació que ha fet l'Ajunta¬
ment és prestigiar els serveis als ciutadans.
M'explico: li ha donat valor afegit a uns
serveis municipals, a una funció de mante¬
niment i de funcionament de la ciutat que
tradicionalment s'havia associat a una visió
més clàssica en la qual gestiones uns ser¬
veis municipals-sigui la neteja, el clave¬
gueram, la pavimentació o el trànsit- com
una funció que s'ha de fer i punt. Eren ser¬
veis que havies de prestar quasi com qui
diu perquè no tenies més remei. I l'Ajunta¬
ment ha prestigiat la funció de serveis, que
ara s'identifiquen amb qualitat de vida. Un
bon servei de neteja, una bona recollida
selectiva, una pavimentació sonoreductora,
un enllumenat públic correcte, un tracta¬
ment bo de l'aigua depurada i amb quali¬
tat ambiental, o una ciutat confortable,
amb parcs i platges, això és un valor per al
ciutadà. Els serveis municipals han passat
de ser una cosa inevitable que no hi ha
més remei a fer a ser una funció municipal
amb un valor afegit, amb un valor positiu
per al ciutadà. I aquesta és una aportació
important dels últims anys. Els serveis
municipals s'han prestigiat, se'ls ha donat
una aproximació, s'ha procurat que esti¬
guin a prop del ciutadà, se'ls ha aportat
aquest factor de respecte a la qualitat de
vida i al medi ambient. I entenc que tot
plegat és un fet que els ciutadans de Bar¬
celona d'avui han de valorar.

permanent, orientat a la qualitat dels ser¬
veis. No són projectes que comencen i s'a¬
caben. Gestionar serveis és una manera

de ser. Jo crec que és una manera de ser i
de viure la feina. És un procés continu,
has d'estar sempre pressionant perquè el
teu nivell d'exigència sigui el mateix que
el ciutadà t'està demanant. Introduir
aquesta cultura no és un valor absolut, si
sí o si no, però crec que a Manteniment i
Serveis s'estan fent passos en aquesta
línia i és una de les coses que més em
satisfà a hores d'ara.

Quin diria que és el segell o marca distin¬
tiva que està aportant aquest ajuntament
a la ciutat?
És clar, jo contestaré per la visió que tinc
de l'Ajuntament, que és una visió parcial,
de la feina que faig anar endavant i de
les àrees de responsabilitat que em perto¬
quen. En els tres anys que porto a la casa
remarcaria dues coses que m'agraden
molt, una d'interna i una altra de projec¬
ció cap a la ciutat. La interna és que
l'Ajuntament és una organització bastant
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dossier

ó pública, cultura d'empresa

Més eficàcia. Més eficiència. Qualsevol
organització humana que tingui algun
interès a perfeccionar-se comparteix aquests
objectius. L'Ajuntament de Barcelona té
interès a perfeccionar-se, i una de les eines
per fer-ho possible és amb la presència del
Grup d'Empreses i Institucions Municipals.
Es tracta de diversos organismes autònoms,
empreses, societats anònimes, o de capital
risc... que l'Ajuntament ha generat o bé on
ha volgut participar activament per descen¬
tralitzar funcionalment part de les seves
activitats. Per què? Més eficàcia. Més efi¬
ciència. Les pròximes pàgines d'aquest
dossier volen capbussar-vos en algunes de
les claus d'aquestes eines que constitueixen
el grup d'empreses municipals més gran de
tots els vinculats a qualsevol ajuntament
de l'Estat, i al qual arriben ara reformes
vinculades a una nova marca: "Barcelona

de Serveis Municipals S.A.".



dossier

Més àgils.
Més flexibles

La fita: Aconseguir fórmules de gestió més àgils i
flexibles. El camí: introduir conceptes de lògica
empresarial en el sector públic. Les eines: la crea¬
ció de diversos organismes de gestió i l'impuls
d'iniciatives en col·laboració amb el sector privat,
utilitzant la fórmula més apropiada en cada pro¬
blema o situació concreta. Tot plegat això es plas¬
ma en diversos noms que formen part del dia a dia
de la gestió municipal. Són l'Institut Municipal de
Parcs i Jardins, o el d'Informàtica, o Serveis Fune¬
raris de Barcelona, o el Parc Zoològic de Barce¬
lona. En alguns casos són empreses municipals, en
altres organismes autònoms, o societats mixtes.

titut Municipal
I d'Informàtica

Lamunlcipal

Gestió pública, cultura d'empresa

Descentralització
funcional

I és que prestar un servei implica estar sotmès a
una gran pressió. En primer lloc, la de les expec¬
tatives ciutadanes: els receptors dels serveis,
lògicament, demanen a l'administració que
cobreixi cada cop més necessitats socials en tots
els camps. En segon lloc, la pressió financera:
més serveis vol dir més despesa, en un moment
en què els pressupostos públics han aturat tot
moviment expansiu. Davant de totes aquestes
forces i reptes plantejats, les fórmules de gestió
que introdueixen lògiques d'empresa privada
s'han perfilat i es perfilen amb força com a eines
adequades per afrontar aquests reptes.

El resultat és el que s'anomena "descentralització
funcional" de la gestió municipal: l'Ajuntament es
dota d'entitats amb personalitat jurídica pròpia, que
s'especialitzen en un àmbit i poden planificar inver¬
sions, despeses í ingressos. I ens assalta una primera
pregunta: No és això el que fa l'Ajuntament des de
sempre? Invertir, gastar, recaptar? Sí... i no. La clau
d'aquest model descentralitzat és la introducció de
criteris de gestió privada en un organisme públic,
cosa que representa un canvi d'actitud considerable:
els serveis prestats a la ciutat per aquests organismes
passen a tenir un preu -taxes o preus públics-, i el
ciutadà passa a ser considerat com el client del servei
pel qual paga, amb tot el que això implica quant a
l'interès en la seva satisfacció. Alhora, í més impor¬
tant considerant que parlem d'empreses o d'organis¬
mes autònoms amb funcionament empresarial, el
canvi d'actitud es palesa quan les despeses es fan
encara més visibles, perquè el control del pressupost
és molt més sever. No acaben aquí els canvis: tenint
en compte que la gestió se centralitza molt en una

qüestió concreta a solucionar o en un servei a oferir,
l'autonomia de què gaudeixen aquestes entitats ge¬
nera incentius de responsabilitat: els seus dirigents
tenen -fins a cert punt- capacitat de decisió, cosa
que a la pràctica es resol en més agilitat, més eficàcia
i una atribució de responsabilitats en funció d'una
qüestió molt concreta: els resultats finals, tangibles.
En síntesi, s'apliquen les eines que ofereix el que s'a¬
costuma a denominar "el mercat" com a instrument
de millora de l'eficiència, preservant en tot moment
l'interès públic i el principi d'equitat.
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dossier

Una iniciativa que s'estén
A hores d'ara, hi ha pocs ajunta¬
ments d'una certa grandària que
no recorrin a l'especialització fun¬
cional mitjançant empreses per tal
de guanyar eficàcia en la gestió
municipal. Tot i que són titulars
dels serveis col·lectius que fan que
la ciutat rutlli diàriament, s'ha
estès la idea que això no vol dir
que els hagin de prestar directa¬
ment. De tots els grups d'empreses
municipals que existeixen a l'Estat
espanyol, el de Barcelona és dels
més grans, la qual cosa prova la
intensitat de l'esforç de descentra¬
lització funcional que té lloc des
de fa força temps.

La muntanya de la gestió
Davant de tot aquest procés de
descentralització funcional, el
paper de les àrees centrals esdevé
clau: és a l'Ajuntament, entès com
a institució pública, a qui toca
exercir un paper de coordinació.
Per fer un símil topogràfic, seria
com si la plaça de Sant Jaume esti¬
gués al punt més alt d'una mun¬
tanya anomenada "gestió", i des
del capdamunt tingués una visió
panoràmica sobre tota la resta
d'organismes i empreses que tre¬
ballen a la base, afrontant cada
una un camp d'actuació molt
específic, des de la rehabilitació de
façanes a l'Eixample fins a la

recaptació de tributs municipals:
va ja, que cada una d'aquestes
eines serveix a un objectiu global,
que no és altre que el Pla d'Actua¬
ció Municipal. L'Ajuntament s'en¬
carregarà, d'una manera constant
i fluida, d'establir les línies políti¬
ques i de treball conjunt, de fer el
seguiment de cada una de les
accions empreses i d'establir con¬
trols sobre l'estat de comptes i les
polítiques de personal comunes.
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Gestió pública, cultura d'empresa

li
a

Tipus d'empreses
i institucions

Els diferents organismes i entitats que ens ocupen tin¬
dran, en relació amb l'Ajuntament, una doble depen¬
dència; del sector d'actuació competent en l'activitat
que desenvolupen i de la Gerència Municipal, especial¬
ment en aspectes econòmics i financers. Així, Pro Nou
Barris, SA, o Barcelona Gestió Urbanística, SA, depenen
del sector d'Urbanisme, igual que l'Institut Municipal
de Salut Pública depèn de Serveis Personals, o el de
Mercats, de Serveis Generals. Tots ells han d'elaborar
un pressupost i justificar els seus comptes anuals
davant, en primer lloc, de la Comissió d'Hisenda i
Infraestructures, i en segon lloc, davant del Consell Ple¬
nari. Finalment, el sistema d'informació comptable
municipal permet tant el control com la integració en
els objectius globals municipals. Vaja, que tenen auto¬
nomia, però no tanta com per fer i desfer de manera
separada de la resta de l'Ajuntament.

Empreses, instituts...
El Grup d'Empreses i Institucions Municipals, com ja
s'ha dit, inclou un ventall relativament variat d'entitats
diferents, que tenen en cada cas les seves especificitats.
Podem detectar dues categories diferents: empreses i
instituts municipals.

Com a definició general, els instituts són organis¬
mes autònoms dependents de l'Ajuntament. Tenen la
finalitat de portar a terme la política municipal en un
determinat camp d'actuació, i en ells predomina -de
manera més o menys acusada- el valor social dels ser¬
veis prestats. La majoria dels seus ingressos d'explota¬
ció provenen dels encàrrecs que li fa el mateix Ajunta¬
ment. El seu funcionament s'estableix per objectius i
programes anuals propis, són força estables i les seves
plantilles no acostumen a experimentar variacions
substancials

La segona categoria la formen, com dèiem, les
empreses, és a dir, societats anònimes en què partici¬
pa l'Ajuntament. Aquestes organitzacions funcionen
per resultats i la prestació de serveis per mitjà d'elles
permet augmentar la transparència de l'actuació
municipal, fent visibles els costos dels serveis i creant
incentius per a una gestió més àgil, més responsable
i més vinculada a la demanda que genera la ciutat.

Però d'empreses n'hi ha moltes, i de tipologies
molt diverses, val a dir-ho. D'una banda, les empreses
municipals, on el seu capital és íntegrament de l'A¬
juntament: és el cas de SM d'Aparcaments i Serveis,
SA; SPM Barcelona Activa, SA; o SPM Barcelona Pro¬
moció d'Instal·lacions Olímpiques, SA. De l'altra
banda, trobem societats d'economia mixta, sorgides
de la col·laboració amb el sector privat i les adminis¬
tracions públiques. I amb el risc de confondre el lec¬
tor amb categories i subcategories, direm que, en
aquest sector, podem trobar des de societats com
Mercabarna, SA; Tractament i Selecció de Residus, SA,
o Serveis Funeraris de Barcelona, SA, en què la titula-
ritat de l'accionariat és majoritàriament de l'Ajunta¬
ment de Barcelona fins a empreses en què l'Ajunta¬
ment hi participa com a accionista minoritari
(Clavegueram de Barcelona, SA).
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Entitats del grup d'empreses i institucions
municipals a 31 de desembre de 2001
I Empreses Forma Jurídica * Participació Municipal

SM d'Aparcaments i Serveis, SA SM 100%

SPM Parc Zoològic de Barcelona , SA SM 100%

Informació i Comunicació de Barcelona, SA SM 100%

SPM Barcelona Prom.Inst.Olímpiques, SA SM 100%

SPM Barcelona Activa, SA SM 100%

Pro Nou Barris, SA SM 100%

Infraestructures del Llevant de Barcelona, SA SM 100%

22@ BCN, SA SM 100%

SM Barcelona Gestió Urbanística SM 100%

Tractament i Selecció de Residus, SA
Foment de Ciutat Vella, SA SP 58,64%
Serveis Funeraris de Barcelona , SA SP 51,00%
Proeixample, SA SP 51,00% Mercabarna , SA SP 51,00%
Barcelona Holding Olímpic, SA SP 50,68%
Barcelona Empren SCR, SA SAE 49,00%
Clavegueram de Barcelona, SA SP 29,27%
Catalana d'Iniciatives C.R., SA SP 17,50%
Nexus Capital, SA SP 13,44%
Túnels i Accessos de Barcelona, SA SP 13,44%
Patronat Municipal de l'Habitatge SP 2,82%

Organismes autònoms Forma Jurídica Participació municipal

Institut Municipal de Persones amb Disminució OA 100%

Fundació Mies Van der Rohe OA 100%

Institut Municipal d'Informàtica OA 100%

Institut Municipal d'Urbanisme OA 100%

Institut Municipal d'Hisenda OA 100%

Institut Municipal de Parcs i Jardins OA 100%

Institut Municipal de Mercats OA 100%
Institut Municipal d' Educació OA 100%
Institut de Cultura de Barcelona OA 100%
Institut Municipal de Salut Pública OA 100%

Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida OA 100%

OA 100%
* SM = Societat Municipal,

SP = Societat Participada
SAE = Societat Anònima Estatal
OA = Organisme Autònom (Institut o Patronat)

Les entitats amb personalitat jurídica pròpia depenen del sector d'actuació de l'Ajuntament en funció de la
naturalesa de la seva activitat, i de la Comissió de Presidència i Hisenda en relació amb la formulació Al qual
estan adscrites del seu pressupost i rendició de comptes anuals com a pas previ de la seva aprovació per part
del consell plenari de l'Ajuntament.
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Els Jocs Olímpics,
per exemple

Tot i que la presència d'organismes autònoms i
empreses relacionats amb l'Ajuntament de Barcelona
existeix des de fa força anys (el Consorci de la Zona
Franca es constitueix per Reial Decret l'any 1916), el
cert és que, entrada la dècada de 1980, la seva pre¬
sència era més aviat minsa, i sens dubte incompara¬
ble amb l'actual. La designació de la ciutat com a seu
dels Jocs Olímpics va imposar la recerca de solucions
que evitessin hipotecar el futur econòmic de la ciutat
i també l'efectivitat d'una administració municipal
que podia cometre l'error de sobredimensionar-se
amb contractacions massives que l'haguessin deixat
inflada i lenta de reflexos després dels reptes olím¬
pics. I és que el famós "A la ville..." pronunciat per
Joan Antoni Samaranch posava a Barcelona en el
repte d'adequar les seves infraestructures a la cele¬
bració dels Jocs Olímpics, i de pas, accelerar -amb
l'excusa dels Jocs- la transformació de la ciutat. Els
projectes eren complexos, el volum d'inversió estava
pels núvols i provenia de tota classe d'agents, des del
sector privat fins a les diferents institucions implica¬
des. En el centre d'aquest entorn, l'Ajuntament va
assumir un paper de direcció i de coordinació, cosa
que l'obligaria a replantejar-se moltes coses. Calia
agilitat, flexibilitat financera i poder ajustar les
estructures municipals als diferents projectes, que
eren diferents i requerien atenció personalitzada.

Què fer davant de tant batibull? Faltaven mans,
faltaven eines. I el camí triat va ser generar organis¬
mes autònoms organitzativament de l'Ajuntament,
com el COOB '92 o el Holding Olímpic (HOLSA), vin¬
culats a un objectiu molt concret, i amb criteris de
gestió privada que possibilitaren fer front al que la
ciutat tenia entre mans. Convé ressaltar que aquells
esforços en la generació de noves fórmules s'enco¬
manaria a tots els racons de l'Ajuntament: durant els
anys previs a la celebració dels Jocs Olímpics del 92
sorgeixen bona part dels organismes autònoms pre¬
sents avui dia, des de l'Institut Municipal de Dismi¬
nuïts fins al Patronat de Turisme de Barcelona, pas¬
sant per l'Institut Municipal d'Urbanisme. I es clar, es
van fent grans...

67 2002 27



dossier

Creada l'any 1982 amb el propòsit de millorar
la qualitat de vida i aconseguir una mobilitat
sostenible per a la ciutat de Barcelona mitjan¬
çant la gestió de la política d'aparcaments i la
millora de la disciplina viària. Gestiona aparca
ments, regula les zones blaves (o aparcaments
a la calçada), el servei de Grua Municipal;
també gestiona l'Estació d'Autobusos
Barcelona Nord.

Institut Municipal de Salut Pública

28 lamunicipal

(www.imsb.bcn.es)

El catàleg de serveis de l'Institut Municipal de
Salut Pública inclou els sistemes d'informació
sanitària, la vigilància epidemiológica , el con¬
trol de zoonosi, la seguretat i higiene alimen¬
tàries i la prevenció i promoció de la salut.



Gestió pública, cultura d'empresa

L'Institut Municipal d'Educació

(www.bcn.es/IMEB)

es fa càrrec de la coordinació dels més de setanta

centres educatius municipals. Entre la seva oferta
podem trobar, a més dels cicles formatius professio¬
nals, batxillerat, ESO, educació infantil i primària,
escoles bressol, escoles de música i escoles d'adults.

Infraestructuras del Llevant de Barcelona

trasmuda un terreny esquarterat per infraestructures
anacròniques al voltant del riu en un front litoral dis¬
tintiu de la metròpoli. Aquesta societat municipal
s'encarrega de la direcció i el desenvolupament dels
projectes, de l'obtenció i la gestió dels recursos, tant
públics com privats, de la gestió de la construcció
dels espais públics i de totes aquelles actuacions des¬
tinades a concessions posteriors, així com el manteni¬
ment de l'equilibri econòmic i financer de l'operació.
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L'Institut Municipal
d'Hisenda

\

(http://www.hisenda.bcn.es
o bé http://infopime)

gestiona tots els tràmits referits a
tributs municipals i als estatals
que té delegats (com l'IAE). Igual¬
ment, informa del període de
pagament dels impostos, si hi ha
o no rebuts pendents, sobre
exempcions i bonificacions en
matèria de tributs, etc. S'encarre¬
ga de la domiciliació bancària de
rebuts, de lliurar-ne els duplicats,
així com els certificats de paga¬
ment, els certificats negatius de
deute, etc., i de gestionar l'actua¬
lització de les dades fiscals errò¬
nies o que hagin canviat.
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L'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida

(http://www.bcn.es/paisatgeurba)

restaura i neteja els edificis. Administra els recursos

pressupostaris que l'Ajuntament ofereix mitjançant
la campanya "Barcelona, guapa i segura". Des de
l'any 2001, en què la Generalitat decideix aportar els
seus fons al pressupost de l'Institut i aquest pagarà
les subvencions en nom d'ambdues administracions,
aquesta campanya té un instrument de gestió unifi¬
cada i -per aquest tema- converteix l'Institut en Ofi¬
cina Mixta de l'Ajuntament i la Generalitat. D'altra
banda, l'Institut canalitza ajudes econòmiques del
sector privat, fonamentalment d'empreses que,

per la via del patrocini o l'esponsorització, volen
col·laborar en el finançament de projectes de relleu
per recuperar valors emblemàtics o paisatgístics de la
ciutat. Amb el temps, les campanyes que vetllen per
la conservació de l'entorn urbà s'han anat ampliant i
inclouen també la renovació de la imatge exterior
dels establiments comercials, les obres de supressió
de les barreres arquitectòniques, la insonorització en
aquelles activitats que originen molèsties per soroll i
les actuacions que comportin un estalvi energètic i
una millora del medi ambient.
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Gestió pública, cultura d'empresa

Barcelona de Serveis
Municipals

El Grup d'Empreses i d'Institucions Municipals passa
hores d'ara per un moment de canvis organitzatius que
serviran per afavorir una millor integració global de tot
el conjunt. Aquestes modificacions passen per la consti¬
tució d'una nova societat (Barcelona de Serveis Munici¬
pals, SA), després d'un procés -administratiu i mercan¬
til- de fusió de diferents societats municipals. Amb
aquest objectiu, al començament de l'estiu que, per des¬
gràcia, ja hem acomiadat la Societat Municipal d'Apar¬
caments i Serveis iniciava el procés de reforma dels seus
estatuts per absorbir Parc Zoològic de Barcelona, SA, i
Barcelona Promoció d'Instal·lacions Olímpiques, SA.
Igualment, la nova societat passaria a tenir la titularitat
de les participacions de l'Ajuntament a diferents socie¬
tats anònimes amb majoria de capital social municipal.
Aquest moviment i la recol·locació de capitals permetrà
coordinar millor el Grup d'Empreses Municipals en
agrupar serveis i equipaments d'índole diversa i actual¬
ment dispersos en l'estructura municipal per afavorir
una millor gestió econòmica i financera i augmentar l'e¬
ficiència dels serveis prestats per les societats que es
fusionen. Com per exemple, la promoció i gestió d'acti¬
vitats lúdiques, turístiques i de mobilitat en general del
Tibidabo, les Instal·lacions Olímpiques i el Zoo de Barce¬
lona. Mai no n'hi ha prou d'això, convé suposar.
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Hem fet una ullada al grup d'empreses municipals més important d'Es¬
panya. N'hem apuntat el què, el com, i el quan. I ara, cap on? Ens diuen
que, atesos els bons resultats del programa de modernització econòmi¬
ca i financera, és força possible que en el futur s'intensifiqui -com a con¬
seqüència lògica de la descentralització funcional experimentada- la
gestió agrupada dels recursos a través de fórmules noves de prestació
dels serveis municipals: amb el protagonisme d'empreses privades o
d'entitats cíviques (amb el gran referent de la gestió dels equipaments
esportius), introduint la força del mercat en la gestió del patrimoni (com
el pla d'aparcaments, on l'interès dels privats per construir aparcaments
en domini públic se suma a l'interès públic de tenir aquest aparca¬
ment...) introduint, en fi, fórmules noves, imaginatives, per aconseguir
al final de tot el procés un objectiu molt concret: millorar -cadascú des
del seu àmbit- el servei i la qualitat de vida a la ciutat de Barcelona.
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Barcelona

acapara premis
Internacionals iigi.a*»"»—i lajm

El setembre de 2002 ha estat un
mes de premis internacionals per
a la nostra ciutat. El dia 5 de
setembre el regidor de Ciutat del
Coneixement, Vladimir de Semir, i
la directora de Comunicació i
Atenció al Ciutadà de l'Ajunta¬
ment de Barcelona, Marta Conti¬
nente, van recollir el premi que
l'edició d'enguany deis E-City
Awards va atorgar al disseny del
web de la ciutat: www.bcn.es.
Dos dies després, el dissabte dia
7, l'alcalde de la ciutat de Venè¬
cia, Paolo Costa, recollia en nom
de Barcelona i a petició de l'alcal¬
de Joan Clos, el premi especial
que el jurat de la Biennal d'Arqui¬
tectura de Venècia va concedir a

la nostra ciutat pel "seu lideratge
arquitectònic amb l'impuls de
nous projectes".

Els European E-City Awards
són uns guardons que cada any
atorga un jurat format per mem¬
bres de la Universitat Ludwig-
Maximilians de Munich, un grup
de consultors alemanys, i la socie¬
tat de serveis de la ciutat de
Viena, Wiencom, amb el patrocini
de la Unió Europea. El web de
Barcelona ha estat analitzat entre
130 portals d'altres tantes ciutats
europees i avaluat des de la pers¬
pectiva de diferents grups d'usua¬
ris: els ciutadans, els turistes o les
empreses. En recollir el premi, el
regidor de Semir va destacar "el
paper creixent que està tenint
www.bcn.es, un dels webs més
visitats d'Espanya, com a vehicle
per fer ciutadans millor comuni¬

cats entre si i amb la seva admi¬
nistració i també dotats de més i
millors serveis".

En aquesta edició dels premis
europeus per a webs municipals,
www.bcn.es ha figurat també
entre les deu webs seleccionats
com a millor portal d'Internet
de ciutat, i ha obtingut nomina¬
cions en altres categories com
les de tools (eines interactives) o
empreses.

El guardó atorgat per la Bien¬
nal de Venècia el va decidir, de
manera espontània i sense nomi¬
nacions prèvies, un jurat d'ex¬
perts, integrat per representants
d'institucions de prestigi interna¬
cional com el Museum Of Modern
Art de Nova York (MOMA), el
Centre George Pompidou de París
o l'Architecture Foundation de
Londres.

L'alcalde de Barcelona, Joan
Clos, va destacar la importància
del premi, que no es lliura a un
projecte o un arquitecte concret,
sinó al conjunt d'una obra.
"Entenc que és un premi a un
esforç continuat per realitzar una
arquitectura amable amb les per¬
sones, un reconeixement a una
tasca que busca dignificar la ciu¬
tat". El 1999, Barcelona ja va
rebre una distinció d'aquesta
mena, la que atorga el Reial Insti¬
tut d'Arquitectura Britànica.

Barcelona s'ha presentat al
certamen venecià amb quatre
grans obres actualment en curs:
l'edifici del Fòrum 2004; la pecu¬
liar torre de vidre que s'ha

començat a erigir a la plaça de les
Glòries, obra de Jean Nouvel, i
que arribarà als 142 metres d'al¬
çada; l'hotel de 119 metres que
Dominique Perrault ha projectat
per a la zona situada entre la Dia¬
gonal i el carrer Pere IV, i la Ciu¬
tat Judicial que s'aixecarà a les
antigues casernes de Lepant,
entre els termes de Barcelona i

l'Hospitalet, segons un projecte
del britànic David Chipperfield.

El jurat estava format per
l'arquitecte Michele de Lucchi;
Marie-Laure Jousset, membre de
diverses organitzacions franceses
relacionades amb l'arquitectura;
Richard Koshalek, president de
l'Art Center College of Design
(California); Rowan Moore,
director de la Fundació Arquitec¬
tura de Londres, i Terence Riley;
del Museu d'Art Modern de
Nova York.
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Els ulls de l'Ajuntament,
un projecte per millorar la
qualitat de la via pública
entre tots

cocs contribuïm a la qualitat de l'espai públic

Els usuaris d'Intranet tenen, des del passat 10 de juny, una
nova eina a la pàgina principal. És possible que molts treba¬
lladors de la casa encara no s'hagin adonat de la seva existèn¬
cia. "Deu ser un nou programa", deuen haver pensat. Altres,
més curiosos, potser han portat el cursor a la icona que apa¬
reix a la part inferior de les seves pantalles i, en adonar-se del
text que apareixia -Els ulls de l'Ajuntament-, hagin pensat:
"Mare meva! Això és com el Gran Hermano; l'Ajuntament ens
observa mentre treballem...".
No hi ha motiu per alarmar-se, però. Els usuaris d'Intranet que
hagin entrat a Els ulls de l'Ajuntament s'hauran adonat que és
una altra cosa. El projecte pretén ser una bústia dins de la
qual els treballadors de l'Ajuntament de Barcelona que ho
desitgin puguin dipositar avisos sobre els desperfectes que
observin quan vagin per la via pública.

De moment, el servei està limitat a un cert tipus de
missatges: enllumenat, semàfors, papereres malme¬
ses, vehicles abandonats, fonts, senyals de trànsit i
un capítol més genèric que s'ha batejat com a "altres
desperfectes".

El funcionament del sistema és senzill: anònima-
ment o identificant-se, l'usuari s'ha de limitar a dicar
en la casella corresponent al desperfecte observat i
escriure el lloc on l'ha detectat, així com alguna
observació si escau. Un cop enviat l'avís, apareix en
pantalla el missatge següent: "Hem rebut el teu
comunicat. Passarem el teu avís al departament al
qual correspongui resoldre la incidència que ens

indiques. Gràcies per obrir els teus ulls! Tots contri¬
buïm a la qualitat de l'espai públic".

Xavier Sistemas, director de Serveis de Qualitat i
Avaluació, explica que la iniciativa de posar en
marxa Els ulls de IAjuntament va sorgir en la jorna¬
da sobre millora de la qualitat a l'Ajuntament de
Barcelona que es va celebrar el 16 de gener al World
Trade Center. El projecte es va desenvolupar durant
el mes de març.

L'objectiu de la iniciativa era contribuir a millorar
l'espai públic, una de les prioritats de l'equip de
govern per al present mandat. Segons Sistemas, és
un "projecte petit però que obre moltes possibilitats
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Els Ulls de l'Ajuntament
L'ajpal públic è» una prioritat par a tot»
qua fad da qualsevol racó da Barcelone

■ l'Ajuntamant. Apojtam p

Ara, tanim una nova alna par contribuir a la millora da la qualitat a l'aspai públici El» ull» da l'Ajuntament.
El» "ullí" ó» un projecte nascut an al marc dal Pla d'Innovadó Munidpal, qua posa a l'abast da tot» als
ujuarl» da la intranat un ln«trumant par comunicar avarias I Inddèncle» an als aspals públic». Els ulls da
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perquè els empleats de la casa siguin internament
útils i puguin opinar de coses sobre les quals, tot i
que no siguin feina seva, poden tenir opinió".

Sistemas explica que, tard o d'hora, "l'Ajunta¬
ment s'assabenta sempre dels desperfectes que es
produeixen cada dia a la via pública, però si és abans
millor". La forma de guanyar temps són Els ulls de
l'Ajuntament, que no són ni més ni menys que els
ulls dels 5.000 treballadors municipals amb accés a
Intranet. Perquè, com ell mateix assegura, "millor
que vegi el desperfecte un funcionari que els altres
ciutadans". Ara bé, recalca: la posada en marxa del
servei en cap cas suplantarà els centenars de treba¬
lladors que sí tenen per missió vetllar per la qualitat
de la via pública.

Que un funcionari vulgui ser Els ulls de l'Ajun¬
tament és absolutament voluntari, insisteix Sistemas.
"Es juga amb la voluntarietat. Ningú no està obligat
a fer res. El que fem és facilitar la participació activa,
perquè la majoria de funcionaris amb ganes d'impli¬
car-se puguin fer-ho".

El director de Serveis de Qualitat i Avaluació asse¬

gura que era "una mica absurd" que el personal de la
Casa Gran amb més bona intenció hagués de comuni¬
car les incidències com un ciutadà més, per la via del
servei de suggeriments i queixes: "Mentre com a ciu¬
tadà tenies mecanismes per expressar-te, com a fun¬
cionari no existia cap mecanisme específic".

Acabada l'etapa de rodatge, a l'octubre s'analit¬
zaran els resultats obtinguts per la iniciativa. Els
impulsors del projecte asseguren que, per poc bé
que hagi anat, la llista d'incidències s'anirà ampliant
de les set que hi ha ara a la vintena.

La raó que s'hagi limitat el tipus d'anomalies a
només set ha estat per simplificar el procediment
durant el període de proves. Es pretenia que les
informacions facilitades pels funcionaris fossin molt
concises, del tipus "el semàfor de tal carrer no fun¬
ciona" o "la paperera de davant de casa està trenca¬
da". Així s'evitaven les interpretacions i les
valoracions en funció de qui enviés el missatge.

Per entendre'ns, que un carrer està brut o net depèn
dels ulls que miren o de com interpreta el missatge
el receptor.

A més, afegeix Sistemas, d'aquesta manera es
garantia la resolució de la incidència en menys de 24
hores.

En una segona fase, no es descarta donar cabuda
a problemes més mesurables que el que suposa una
bombeta fosa. Sobretot a la vista dels primers resul¬
tats obtinguts. Dels set ítems proposats, el que ha
rebut més notificacions ha estat el que apareixia en
últim lloc i escrit amb lletra més petita, "altres des¬
perfectes" (el 37%). Dins d'aquest capítol es detalla-
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ven problemes amb el mobiliari urbà, de neteja, de
parcs i jardins i de serveis viaris. A continuació
seguien vehicles abandonats (21 %), semàfors (14%),
senyals de trànsit (9%), papereres (7%), fonts (7%) i
enllumenat (5%). Cal destacar que prop de la meitat
de les informacions feien referència a qüestions rela¬
cionades amb la circulació.

El període de rodatge ha servit per detectar, i
començar a resoldre, anomalies quant al funciona¬
ment del la llista de carrers. El sistema rebutja les
notificacions que no tenen l'adreça escrita amb el
nom exacte. Això, per exemple, és el que passaria si
escrivíssim Roger de Llúria en comptes de Llúria.

Els ulls de l'Ajuntament és un servei impulsat per
la direcció de Comunicació Corporativa i Qualitat i la
gerent de Serveis Personals, Lola González, i ha
comptat amb la participació de Via Pública,
Manteniment i Serveis i Organització.
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L'Ajuntament coedita
la meitat de les
publicacions municipals

Estratègia municipal de comunicació: les publicacions de l'Ajuntament.
L'Ajuntament de Barcelona, a més de ser la institució que gestiona una
gran ciutat com Barcelona, té també com a objectiu divulgar i promou¬
re el patrimoni de la ciutat. Des d'aquesta perspectiva i ja amb una sòli¬
da tradició, cada any el Consell d'Edició i Publicacions defineix un Pla de
Publicacions que forma part de l'estratègia municipal de comunicació.
Durant l'any que ja s'acaba el Departament d'Imatge i Producció Edito¬
rial haurà editat una quarantena ben bona de llibres, la meitat dels
quals són coedicions. La producció municipal es completa amb els més
de vint-i-cinc títols que produeixen directament els deu districtes, les
empreses municipals i els instituts.

Un segle pujant
al Tibidabo

La coedició com a prioritat
La direcció de Publicacions conti¬
nua en la línia iniciada els últims

anys de coeditar el màxim nom¬
bre de títols amb editorials priva¬
des. La cap de Publicacions,
Marta Passola, assegura que és
una forma d'abaratir costos i
millorar la distribució. Són exem¬

ples de coedició les novetats de
l'any Gaudí, com per exemple
Miscel·lània. Gaudí 2.002, amb
Planeta, i Gaudí, amb Triangle
Edicions.

Altres coedicions es fan amb les
administracions. És el cas d'un lli¬
bre sobre la Casa de la
Maternitat i expòsits a Les Corts
amb motiu del centenari de la
seva fundació, projecte impulsat
per l'arxiu històric d'aquest dis¬
tricte i coeditat amb la Diputació
de Barcelona. També en règim de
coedició amb la Generalitat i

Lunwerg s'editarà Barcelona.
Memòria des del cel, un recull

insòlit de les millors imatges
aèries de la ciutat captades des
d'avions i zepelins durant l'últim
segle i escaig, i recuperades de
diversos arxius de Barcelona i
Madrid després de més d'un any
de feina.

Memòria de Barcelona
Dins de la col·lecció Memòria de
Barcelona, aquest any s'ha publi¬
cat amb molt d'èxit Un segle
pujant al Tibidabo, en el també
centenari de la urbanització d'a¬

questa muntanya; Sarajevo en la
nostra memòria, en record de la
cooperació de la ciutat de
Barcelona amb Sarajevo, i El
refugi 307, que rememora les
tasques de protecció de la ciuta¬
dania durant la guerra civil. És
previst que els pròxims mesos
surtin, entre d'altres, el Catàleg
de la Biblioteca Salvador de
l'Institut Botànic, que és un
recull dels 1.400 títols existents
des del segle XVIII sobre temes
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de biologia, botànica i ciència en general. Hi ha un
altre títol d'aquesta biblioteca, Mercurialis gymnaf-
tica, un facsímil sobre medicina esportiva del segle
XVI. Amb aquest títol l'Ajuntament s'estrenarà a
editar facsímils, també en coedició.

Conèixer Barcelona
La col·lecció Conèixer Barcelona aplega, d'una banda,
tots els documents administratius, des de memòries,
balanços i projectes, fins a plans anuals o projectes
amb la finalitat d'acostar la gestió municipal de
Barcelona als ciutadans i la imatge de Barcelona al
món. També l'Ajuntament edita els catàlegs de la
majoria d'exposicions que es fan a la ciutat, així com
guies per facilitar el seu coneixement. La d'aparició
més recent ha estat La guia d'arquitectura moderna,
0 Passejada científica per Barcelona, una visió de
Barcelona des del punt de vista científic, pensada per
descobrir com la nostra ciutat i la ciència han anat

juntes d'una manera molt innovadora. La Guia de la
Muntanya de Montjuïc o un gran llibre sobre els Parcs
1 Jardins de la ciutat són altres títols amb els quals
s'està treballant.

També s'està elaborant Barcelona, funció pública,
que vol donar a conèixer tots els serveis que ofereix
l'Ajuntament, tant els més coneguts i tòpics com l'a¬
tenció al ciutadà, la tramitació de multes, la vigilància
dels carrers, la neteja, etc., com els més insòlits, desco¬
neguts i potser sorprenents com són les operacions
quirúrgiques al zoo, les escoles, els hospitals, el man¬
teniment de fonts o clavegueres.... Es tracta d'un lli¬
bre fonamentalment d'imatge, amb fotografies en
blanc i negre.

Una aportació important per al coneixement de
la ciutat és la Gran Enciclopèdia de Barcelona de la
A a la Z de l'estil de les que tenen les grans ciutats
mundials, que recull en dos volums el màxim d'en¬
trades a fi de trobar la informació històrica i actual
de la ciutat.

Per promoure la ciutat com a escenari de creació,
s'han editat dos llibres que per si mateixos ja són un
objecte de disseny, com l'original llibre Barcelona +.
En aquesta línia acaba de sortir Barcelona Lab, on es
mostren, en els seus tallers, els creadors artístics i els
dissenyadors que treballen a Barcelona. Un altre lli¬

bre sorprenent és Barcelona
acrostic, en el qual, a partir
de l'acròstic del mot

DOM Barcelona, participen 9
escriptors i 10 fotògrafs
innovadors. "Amb la matei¬
xa idea de promoure la ciu¬
tat i els seus habitants, des
del Departament d'Imatge i
Producció Editorial -explica
Marta Passola-treballem en

Barcelonins, una radiografia eminentment gràfica
de la gent de la ciutat, des de les més persones
il·lustres i conegudes fins a les més anònimes".

Construir Barcelona
De la col·lecció Construir Barcelona s'ha treballat amb
Barcelona, ciutat vella. Es tracta d'un estudi exhaustiu
sobre l'evolució arquitectònica i urbanística del dis¬
tricte, de gran interès per a urbanistes i arquitectes,
així com per conèixer en detall la transformació d'a¬
quest districte de la ciutat.

Sant Jordi i el llibre
També es treballa per a les novetats que sortiran al
carrer per Sant Jordi del 2003, com és el cas de
Barcelona, ciutat de jardins amb xemeneia. Serà una
original proposta adreçada a un públic familiar i
infantil per ajudar-lo a descobrir la ciutat més lúdi¬
ca. Història, cultura i diversió es combinaran amb
fotografies, il·lustracions i text.

Una altra proposta de Sant Jordi serà Barcelona,
festa, una iniciativa de la Regidoría de Relacions
Ciutadanes adreçada a divulgar les activitats festives
que es fan a la ciutat i les poblacions de la rodalia.
En total es recopilen més de 500 festes, de les més
tradicionals a les més modernes, parant atenció als
seus orígens però també a la forma com es viuen en
l'actualitat.

Promoció i difusió, una eina cabdal
Per a aquest any, la Direcció de Publicacions segueix
en la línia de promoure els productes que edita la
pròpia casa, perquè no n'hi ha prou a fer bons pro¬
ductes si després la ciutadania no els coneix. El fet
d'editar el catàleg de publicacions cada any o publici-
tar productes excedents que es guardaven al magat¬
zem està servint perquè les edicions s'exhaureixin.

Això és possible també, afirma Passola, gràcies a
les millores introduïdes en el servei de distribució,
que darrerament fins i tot proposa temes en funció
de la sortida que tenen títols ja existents.

Des de fa tres anys, el catàleg de publicacions muni¬
cipals és consultable on line

(al web http://www.bcn.es/publicacions/),
amb fitxes de cada títol publicat.
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La distribució,
eix estratègic en la
comunicació municipal

La gran quantitat i diversitat de
productes de comunicació que s'e¬
laboren des de l'Ajuntament de
Barcelona, i la necessitat d'establir
unes pautes de treball per a la
seva distribució, van fer necessari
crear el Servei de Distribució inte¬
grat en el Departament d'Imatge i
Producció Editorial, amb la inten¬
ció d'oferir un servei que permetés
aconseguir una distribució més efi¬
caç alhora que econòmica, utilit¬
zant d'una forma integradora, els
recursos municipals existents i
col·laborant amb els diferents
departaments municipals per tal
de difondre els seus productes i la
compra de serveis externs en l'es¬
pecialitat de la seva competència.

El treball del Servei de Distribució
s'orienta en quatre àmbits d'ac¬
tuació:

1. Distribució de productes d'im¬
premta. Bàsicament es concentra
a establir les prioritats i els punts
de distribució de tots els produc¬
tes que s'elaboren.

a) Productes de comunicació. En
aquest apartat s'inclouen car¬
tells, díptics, fullets, targetes
de visita i tots els productes de
comunicació de campanyes...
Les dificultats vénen donades

per la gran diversitat de pro¬
ductes que es fan i perquè
molt sovint són urgents. "Per
tant, és molt important -diu
Maria Àngels Alonso, respon¬

sable del Serveis de
Distribució- que, a l'hora de
fer una comanda al Departa¬
ment d'Imatge i Producció
Editorial, s'indiqui on s'ha de
fer el lliurament de material,
així s'evitaran càrregues i des¬
càrregues inútils, que només
fan perdre temps i esforços".

b) Material de papereria coneguts
en argot com a productes de
"ramanderia". Es tracta de
material d'oficina que es fa
sota comanda; s'hi poden tro¬
bar des de fulls de carta fins a

targetes, paper en blanc, car¬
petes, autoliquidacions de
l'IAE, Via Pública, Obres, els
impresos de denúncies de la
Guàrdia Urbana, etc.

c) Productes de "botiga". Són els
productes que sempre hi ha en
estoc, com per exemple impre¬
sos d'instàncies, justificants
mèdics, llicències de via pública,
llicències d'obres, de guals, etc.
Totes les comandes es van con¬

centrant i es fa un únic lliura¬
ment amb caràcter mensual.

2. Distribució de publicacions
periòdiques. Es tracta de totes
aquelles revistes que edita
l'Ajuntament de Barcelona o
qualsevol dels seus instituts o
empreses municipals:

a) Revistes generalistes com són
Barcelona Informació,
Barcelona Metròpolis
Mediterrània i La Municipal.
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La tasca del Servei de Distribu¬
ció no es redueix a fer arribar
als seus destinataris aquestes
publicacions, també significa
seguir els encartaments, con¬
trolar les publitrameses, aten¬
dre els suggeriments i les quei¬
xes que arriben i controlar els
terminis d'entrega.

b) Altres publicacions. Actualment
hi ha col·laboracions amb la
revista Voluntaris, amb la revis¬
ta de la Guàrdia Urbana i de

Proeixample, però són clients
potencials totes aquelles de¬
pendències, instituts i empreses
municipals que entre els seus
productes de difusió elaboren
una publicació periòdica.

3. Distribució de publicacions.
Possiblement sigui en aquest
apartat on el Servei de Distribució
pot aportar més a la resta de ser¬
veis municipals. Tots els qui han
elaborat alguna publicació conei¬
xen les dificultats que genera la
manipulació i el transport. Es per
això que la línia de treball s'orien¬
ta fonamentalment cap als aspec¬
tes següents:

a) Disposar d'un Catàleg de
Publicacions Municipals que
s'edita anualment, que recull

totes les publicacions que s'ela¬
boren des de qualsevol depar¬
tament, institut o empresa
municipal. Per al Servei de
Distribució s'ha convertit en
una eina imprescindible.

b) Fer la distribució institucional,
sempre d'acord amb el
Departament que ha proposat
la publicació, encarregant-se
de la manipulació i distribució
física dels enviaments.

c) Garantir la recepció de les
publicacions municipals a totes
les biblioteques públiques i
arxius.

d) Fer la distribució comercial mit¬
jançant:

- Llibreries municipals (OAC
Sant Miquel, Botiga de la Vir¬
reina, museus...)
- Llibreries institucionals (Dipu¬
tació, Generalitat, Turisme...)
- Llibreries en general mitjan¬
çant la utilització dels serveis
d'una distribuïdora.
- Vendes on line. Si be encara

no s'està en condicions d'oferir
la venda on line al 100%, sí
que, a petita escala, i atès que
totes les publicacions es poden
consultar al web municipal,
s'estan atenent les comandes

"Ara, molta gent ja sap que
existim i què fem -diu Maria
Àngels Alonso-, volem ser un ser¬
vei integral i flexible a les necessi¬
tats que vagin sorgint, així que
estem oberts a les propostes de
tothom".

Per a més informació:
www.bcn.es/publicacions
aalonso@mail.bcn.es

e) Ser un únic punt de referència
per aconseguir qualsevol publi¬
cació municipal.

4. Promoció i difusió dels produc¬
tes editorials. Realment és molt

important elaborar uns bons pro¬
ductes de comunicació, però no
serviran de res si no es garanteix
la seva difusió; actualment això es
fa mitjançant:

a) Ús de les revistes municipals
per fer promoció dels nous
productes editorials.

b) Participació a les presenta¬
cions de les publicacions muni¬
cipals, amb la instal·lació d'un
punt de venda del llibre que es
presenta.

c) Presència a les Fires amb la
instal·lació d'un estand. Així

l'Ajuntament de Barcelona
participarà durant l'any 2002
al Liber, al Saló Internacional
del Llibre i a la Fira del Llibre

Vell, sense oblidar la instal·la¬
ció de l'estand de la plaça de
Sant Jaume durant la diada de
Sant Jordi.

que arriben des de fora
d'Espanya i totes aquelles que
actualment no estan cobertes

mitjançant la xarxa de llibre¬
ries que gestiona l'empresa
distribuïdora
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Barcelona, bressol de la natació a Espanya, acollirà els
Mundials de Natació entre el 15 i el 27 de juliol de l'any
que ve. Un esdeveniment que farà que els equipaments
construïts amb motiu dels Jocs Olímpics tornin a acollir
una competició de primera magnitud en una ciutat en
la qual els clubs de natació tenen 150.000 socis.

El 10 de juliol passat, just un any abans de la inau¬
guració dels campionats, es va iniciar la campanya
de captació de voluntaris. El primer voluntari, i
voluntari d'honor, va ser l'expresident del Comitè
Olímpic Internacional, Joan Antoni Samaranch.
L'objectiu de l'organització és captar 1.200 volunta¬
ris amb la campanya "Busquem gent com tu". Els
participants s'integraran en l'equip BCN03. La con¬
vocatòria és oberta fins al desembre a persones de
qualsevol edat, nacionalitat i condició, tinguin o no
experiència esportiva.

La mascota dels X Mundials de Natació, presenta¬
da el passat mes de març, s'anomena i-plash, i repre¬
senta una gota d'aigua que neda tant per les pisci¬
nes com per Internet. En els cartells anunciadors del
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certamen, la mascota apareix
acompanyada de la frase promo¬
cional "Serà increïble". Amb

aquest eslògan, els organitzadors
confien a omplir els recintes
durant els tretze dies de competi¬
ció. La falta de públic va ser, pre¬
cisament, un dels dèficits obser¬
vats per l'organització barceloni¬
na durant la passada edició dels
Mundials, celebrats a la ciutat
japonesa de Fukuoka.

Barcelona intentarà oferir unes
cerimònies d'inauguració i clausu¬
ra d'impacte, basades en quatre
pilars: aigua, natació, festa i
Barcelona. Així mateix, es pretén
que la competició ofereixi el
màxim d'espectacle. Per aquesta
raó les curses es faran en emplaça¬
ments vistosos, situats entre la
platja i els voltants del port: les
curses estrictament de natació es

faran en la piscina que es muntarà
a l'interior del Palau Sant Jordi; el
waterpolo a la nova piscina del
CN Barcelona, a la Barceloneta i
de cara al mar; la natació sincro¬
nitzada i els salts a les piscines
Picornell i la piscina de Montjuïc, i
la llarga distància al llarg del front
marítim barceloní i al Port Vell.

Recentment, ha sortit a con¬

curs públic la gestió de la piscina
municipal de Montjuïc i les pisci¬
nes Picornell. L'objectiu és que
l'adjudicatari es faci càrrec de la
seva explotació i de les reformes
necessàries per acollir els campio¬
nats.

Un dels objectius de la reforma
de la piscina municipal de
Montjuïc serà aconseguir una
major implicació de la instal·lació
amb el barri del Poble Sec. Està

previst reformar el punt on es tro¬
ben el carrer Nou de la Rambla, el
passeig de l'Exposició i la muntan¬
ya. La zona es rebatejarà amb el
nom de Jardí de la Primavera.

Barcelona va ser designada seu
dels Mundials l'any 1999.
L'organització és a càrrec del con¬
sorci que es va formar ara fa un

any. L'organisme l'integren les
federacions espanyola i catalana
de natació, l'Ajuntament de Bar¬
celona, la Diputació de Barcelona,
el Consell Superior d'Esports i el
Consell Català d'Esports.

Segons un estudi de Turisme
de Barcelona, la celebració espor¬
tiva tindrà un impacte econòmic
per a la ciutat de 75 milions d'eu¬

ros i l'organització estricta costarà
uns 20 milions. S'espera, però,
que els beneficis siguin encara
superiors per l'anomenat turisme
esportiu, fenomen que ja es va
observar als Jocs Olímpics de
Sydney i al Mundial de Futbol de
Corea i el Japó.

La previsió d'ingressos es com¬
pleta amb un sorteig especial de
la Loteria, que aportarà uns 3,6
milions d'euros, l'emissió de
monedes i segells commemora¬
tius, la venda d'entrades i el mar-
xandatge i els drets de transmis¬
sió televisiva.

L'organització mimarà espe¬
cialment els patrocinadors de l'es¬
deveniment. Al costat de la pisci¬
na del CN Barcelona, a primera
línia del mar, s'instal·larà una vila
que s'espera que tingui una bona
acollida per part dels participants.

Tots els detalls sobre els
Mundials es poden conèixer de
primera mà a través del web

http://www.bcn03.org/
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La Direcció de Recursos
Humans treballa per a la
millora de la comunicació

La direcció de Recursos Humans
treballa des de fa temps per la
millora de la comunicació interna.
Heu pogut veure novetats com la
nova pàgina de formació a la
intranet, l'aplicatiu de tràmits
sense papers, publicació de con¬
cursos i promocions... Per avançar
més en aquest camp, abans de
l'estiu va dur-se a terme un pro¬
cés de diagnòstic sobre els fluxos i
continguts de la comunicació d'a¬
questa direcció. L'objectiu princi¬
pal és veure on cal posar l'accent i
quins aspectes són mes significa¬
tius per al personal i també per
als professionals que treballen en
l'àmbit dels recursos humans des
dels districtes, sectors i instituts.

Per això, aquest procés de diag¬
nòstic s'ha fet amb la participació
de mostres representatives de
públics interns tenint en compte les
aportacions de quatre col·lectius:

• Mixt (treballadors i treballa¬
dores municipals en general)

• Caps de personal
• Comandaments
• Gerents
Les aportacions dels tres pri¬

mers grups (mixt, caps de perso¬
nal, i comandaments) s'ha dut a
terme mitjançant tres sessions de
treball en què han participat una
mostra representativa d'entre 6 i
9 persones de districtes, sectors i
instituts.

Pel que fa a l'opinió dels
gerents, s'ha recollit mitjançant
correu electrònic.

En tots els casos, la recollida d'in¬
formació s'ha centrat en tres blocs:

Quins són actualment els principals
aspectes de la comunicació interna que
s'han de potenciar des de l'àmbit dels
recursos humans?

Quines són actualment les mancances
més rellevants de comunicació interna
en l'àmbit de recursos humans?

Quins són els principals valors corpora¬
tius que s'haurien de transmetre a tra¬
vés de la comunicació interna desplega¬
da des de l'àmbit de recursos humans?
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Per al plantejament del diagnòstic,
la realització de les sessions i l'ela¬
boració de les conclusions, s'ha
comptat amb el suport tècnic
d'OPS-neo, empresa amb experièn¬
cia en aquest tipus d'intervencions.

En primer lloc, cal considerar
que, en alguns casos les persones
participants van barrejar dos tipus
de perspectiva de la comunicació:
aquella que afecta directament
els recursos humans (per exemple,
la comunicació de les polítiques
de recursos humans) i una pers¬
pectiva més general (com, per
exemple, el foment del treball en
equip que afecta la globalitat de
l'organització).

En el col·lectiu mixt destaca el
fet comunicatiu en si mateix com

a element més rellevant que apa¬
reix en les aportacions del grup.
També cal considerar, en l'apartat
de valors, aspectes com la impor¬
tància donada al treball en equip,
l'atenció al ciutadà, la potenciació
de la responsabilitat i la coopera¬
ció en l'àmbit del treball.

En el col·lectiu de directius/ves
destaca el coneixement de les

polítiques globals corporatives i
de les específiques de recursos
humans. També cal considerar en
l'apartat de valors, el valor del
servei al ciutadà, la potenciació
de la cooperació i de la transver-
salitat interdepartamental.

En el col·lectiu de caps de per¬
sonal destaca l'accés a la informa¬
ció com a element més rellevant
que apareix en les aportacions del
grup (accessibilitat, disponibilitat

de la informació i rellevància del
que es comunica). En l'apartat de
valors, aquest grup incideix
també en l'orientació al ciutadà i
el de compartir /assumir objectius
comuns.

Les aportacions del col·lectiu
de gerents s'han recollit per
correu electrònic. De les aporta¬
cions obtingudes, hi ha coincidèn¬
cia en el fet de considerar com a

important per a la comunicació
l'accés de tothom a la intranet,
l'agilitat, rapidesa i claredat en la
transmissió de la informació. Com
a valors a transmetre hi ha coinci¬
dència en el fet de ser serveis

públics orientats al ciutadà i en la
potenciació de la qualitat de la
feina feta.

Com era d'esperar, hi ha força
diversitat entre els quatre col·lec¬
tius. En dos aspectes del bloc de
valors a transmetre mitjançant la
comunicació hi ha coincidència
total: ser un servei públic orientat
al ciutadà i la cooperació en l'àm¬
bit de treball.

A partir d'aquests resultats, la
Direcció de Recursos Humans ha

començat a dissenyar un conjunt
d'accions. Com a primer pas, s'es¬
tà treballant un nou espai de
recursos humans a la intranet cor¬
porativa que serà mes dinàmic i
intuïtiu per a l'usuari, i que
inclourà més novetats informati¬
ves. Aquest entorn tindrà moltes
eines noves que ajudaran a millo¬
rar el treball.

També s'està en la fase de dis¬
seny d'un butlletí electrònic men¬

sual de caràcter més tècnic per
promoure el coneixement relatiu
als recursos humans. En aquest
butlletí es recolliran temes nous,
millors pràctiques i articles men¬
suals relacionats amb els temes de

l'espai de treball. Encara que tin¬
drà un caire tècnic estarà disponi¬
ble per a tothom a la intranet.
Tot i això, la Direcció de Recursos
Humans vol tenir molt presents
totes aquelles persones que enca¬
ra no tenen un accés fàcil a la
xarxa. Per aquest motiu, cal
seguir utilitzant eines tradicio¬
nals, com pot ser la revista La
Municipal.

Mentrestant, podeu fer arribar
per via d'intranet o per correu
intern els suggeriments i les idees
que considereu que poden ajudar
a millorar la tasca de la Direcció i
fer-la més útil per a tothom. Els
suggeriments es poden fer a traves
de la bústia de suggeriments que
hi ha a la pàgina de formació.

Una altra manera de fer
arribar les opinions és a

ahurtado@mail.bcn.es
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El PAMEM (Presta¬
cions d'Assistència
Mèdica als Empleats
Municipals) ha iniciat
la posada en marxa
d'un servei d'atenció
mèdica a través
d'Internet. D'aquesta
manera, els 28.000
funcionaris i familiars
que es beneficien
del servei tenen
la possibilitat d'accedir
al seu historial clínic
restringit, amb les
dades que ells
mateixos han facilitat,
en qualsevol moment
i des de qualsevol lloc.

pamem.net
Lamunicipal



En un futur immediat hi ha previst que sigui consul¬
table la totalitat de l'historial mèdic de cada pacient.
D'aquesta manera, una persona que es trobi de viat¬
ge, per exemple, per Andalusia i tingui un problema
de salut, podrà consultar de forma confidencial les
últimes anàlisis que li han fet a Barcelona, la medica¬
ció que pren, l'evolució dels darrers mesos... Abans
de la seva implantació, però, caldrà desenvolupar un
sistema que garanteixi que tan sols la persona inte¬
ressada pot accedir a les dades.

D'aquesta manera, el PAMEM es converteix en el
primer servei mèdic d'Espanya que incorpora l'aten¬
ció on line. El gerent del PAMEM, Lluís Mir, explica
que aquestes
prestacions res¬
ponen a la
voluntat de

l'Ajuntament
de Barcelona
d'innovar i
introduir aven¬

ços tecnològics
que més enda¬
vant molt pos¬
siblement

incorporarà el
sector privat.
Aquest sistema
funciona ja als
Estats Units
amb el nom de
Personal Help
Record, i deixa
obsoleta la
solució del xip
mèdic.
Anunciat en el seu moment com la panacea, aquesta
opció tenia l'inconvenient que obligava a dur sem¬
pre a sobre la targeta amb el xip en qüestió.

Una altra novetat que s'incorporarà abans del
final d'any a pamem.net és la possibilitat de fer con¬
sultes mèdiques on line, que els metges i infermeres
del servei respondran al moment.

Un altre avantatge de pamem.net i pamem.com
(que properament es linkarà a bcn.es) és la possibili¬
tat de realitzar gestions administratives sense mou¬
re's de casa. També està disponible la gestió de trac¬
tament de malalts crònics. Mitjançant la comunica¬
ció permanent entre metge i pacient, per via telefò¬
nica o d'Internet, es pot seguir l'evolució de la
malaltia i fer arribar els medicaments necessaris a

domicili; així s'eviten els desplaçaments. Lluís Mir
explica que "normalment, la gent sols va al metge
quan es troba malament. El nostre desideràtum a

llarg termini és que no siguin els pacients els que
ens informin del seu estat, sinó que ells estiguin
tranquil·lament a casa, perquè serem nosaltres els

qui apreciarem les anomalies i els demanarem que
vinguin a visitar-se".

Segons Mir, els últims anys s'ha fet al PAMEM un
procés de recollida d'informació molt ampli que ha
permès establir processos estàndard de tractament
de malalties. Això no exclou la gestió personalitzada
de cada cas, atenent les particularitats de cada
pacient.

La posada en marxa del servei ha estat possible
gràcies a la col·laboració de la indústria farmacèuti¬
ca Metco, que ha finançat el desenvolupament del
programa informàtic amb el qual treballa el perso¬
nal mèdic. El PAMEM, per la seva banda, s'ha fet
càrrec de la renovació dels equips informàtics i d'en¬
sinistrar el centenar de metges i infermeres que hi
treballen perquè l'utilitzin en totes les tasques que
realitzen.

Passar de les receptes amb talonari al teclat d'un
ordinador no ha estat un procés fàcil, assegura Mir.
Han calgut dos anys per desenvolupar el programari
i dos anys més per implantar-lo. "D'aquesta manera
hem pogut tenir un volum d'informació que permet
relacionar diagnòstics, despeses, implantar guies clí¬
niques o uniformitzar formes d'actuació", diu. Una
de les primeres conseqüències del nou sistema abans
d'arribar a l'atenció on line va ser la millora de la
comunicació entre els professionals i els usuaris a
través de telèfons mòbils.

A més dels funcionaris municipals, els serveis del
PAMEM són utilitzats pels veïns de la Vila Olímpica i
la Barceloneta, barris en els quals opera com a cen¬
tre d'assistència primària. Properament se signaran
acords amb el Servei Català de la Salut per acomplir
les mateixes funcions en dues zones de Gràcia.
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breus
Barcelona on line

Els deu districtes ja estan en línia

Els deu districtes municipals són ja a un clic
de distància. Des del passat mes de juny
tots els districtes de la ciutat tenen en fun¬
cionament el seu web. Ha estat un procés
llarg, que va iniciar el districte de Sants-
Montjuïc i que ha conclòs, en el darrer mes
de juny, el districte de l'Eixample. D'aques¬
ta manera, ara ja es pot accedir per Inter¬
net a informacions pròpies de cadascun
dels deu districtes, bé a través del portal
de www.bcn.es i clicant l'apartat "distric¬
tes" de la columna esquerra, bé afegint el
nom del districte corresponent a continua¬
ció de l'adreça web de l'Ajuntament, per
exemple www.bcn.es/gracia.

El lloc web dels districtes té un disseny
comú, similar al portal de l'Ajuntament,
però el contingut està adaptat a les ca-

barcelonadistrictes

■ NOU BARRIS

mn

racterísti-

ques i ne¬
cessitats ;—- , , •
de cada
territori. A la pàgina principal, cada distric¬
te hi té les últimes notícies del seu àmbit
territorial i un índex que permet accedir a
informació permanent del districte, com la
composició del Consell Plenari i la història
o informació sobre els barris que en for¬
men part. Des de cada districte es pot
accedir directament al directori d'entitats i
equipaments del districte i a l'agenda d'ac¬
tes a la ciutat que tenen lloc al territori del
districte en qüestió. També hi ha enllaços
amb xarxes ciutadanes i amb altres webs
municipals, com l'Agenda 21, moure's per
Barcelona o el nomenclàtor.

Llibres

L'alcalde presenta un llibre sobre
els laboratoris de la creació

La galeria Ras del carrer Doctor Dou va
acollir, el dia 3 d'octubre, la presentació
del llibre Barcelona Lab, una coedició de
l'Ajuntament de Barcelona i l'editorial
Actar, sobre els nous espais de creació a
Barcelona.

Barcelona Lab és el segon lliurament
-el primer va ser "BCN+" (2000)- d'una
sèrie de llibres amb què l'Ajuntament de
Barcelona i l'editorial Actar volen mostrar

les tendències més innovadores dels movi¬
ments artístics i culturals de la ciutat. L'o¬
bra és un estudi que identifica, analitza i
potencia l'heterogènia xarxa ciutadana de
creadors, i desenvolupa expressions propo¬
sitives notables en espais poc convencio¬
nals. El llibre palesa la realitat d'un entorn

complex i heterogeni, que té la necessitat
de treballar amb una lògica més oberta
basada en la interactivitat estratègica con¬
temporània, capaç d'articular i potenciar
les diversitats de Barcelona.
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Participació
Els centres cívics de la ciutat s'omplen
a vessar

Els centres cívics i casals de barri de Barce¬
lona han omplert en pocs dies l'oferta de
cursos i tallers que han ofert per aquesta
tardor. L'oferta d'aquests equipaments per
al darrer trimestre de l'any ha estat de
3.500 cursos i tallers amb un total que
supera els 55.000 usuaris.

Restauració de mobles, habilitats
socials, resolució de conflictes, cuina, viure
en parella, tenir un hort al balcó, observar
el temps... i moltes altres possibilitats són
els temes que han portat els ciutadans i
ciutadanes de Barcelona a apuntar-se a les
activitats de la xarxa de centres cívics de la
ciutat. Uns equipaments que són molt ben
valorats pel conjunt dels seus usuaris i
usuàries. Segons una enquesta elaborada
per la Regidoría de Benestar Social que va
fer-se pública el passat mes de maig, els
usuaris d'aquests espais valoren els equipa¬
ments amb un 7,6, en una escala de l'I al
10, pel bon ambient, les possibilitats de
relació, l'oferta d'activitats i els cursos i
tallers. Els aspectes que reben pitjor pun¬
tuació són els horaris de les activitats i les
infraestructures d'aquests equipaments,
especialment l'accés a Internet i la infor¬
màtica en general. L'Ajuntament de Barce¬
lona vol millorar aquesta situació i per això
està elaborant un Pla Director per a tots
els centres cívics amb més horaris i més
connexions a la xarxa.

Segons aquest mateix estudi, els grups
d'edat dels usuaris que més freqüenten els

centres cívics són els joves i els majors de
50 anys, una dada que mostra que s'ha
assolit l'objectiu municipal d'obrir-los a
totes les edats. Tot i això, la franja d'edat
més nombrosa és la que es troba entre els
18 i els 25 anys, que aporta el 27% dels
assistents.

Innovació

Sessions del Pla d'Innovació

Els responsables de Pla d'Innovació segueixen treballant per
donar eines per tal que el conjunt de persones que integren l'or¬
ganització municipal puguin avançar amb criteris de qualitat i
d'innovació en les seves tasques diàries. El dia 17 de setembre l'e¬
difici Vèrtex de la Universitat Politècnica de Catalunya va acollir
una trentena d'assistents a una d'aquestes sessions de treball
sobre el Model Europeu d'Excel·lència (EFQM).

PI* D'INNOVACIÓ

Sessions
de treball.

Eines per a la i
innovació
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LLUMS DE
barcelona

barcelona
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Barcelona postal és el títol
genèric d'un conjunt de col·lec¬
cions de postals que edita l'A¬
juntament de Barcelona amb
diferents temàtiques ciutada¬
nes. Els primers títols van ser
Barcelona Verda, A vol d'ocell i
Art al carrer i una altra col·lec¬
ció dedicada als serveis munici¬
pals. A poc a poc la col·lecció
s'ha anat ampliant amb altres
títols com Llums de Barcelona,
Gent de Barcelona o Gaudí, una
part de la qual es va repartir als
ciutadans i ciutadanes de Barce¬
lona mitjançant un encarta-
ment a la revista Barcelona
Informació. Per les festes de la
Mercè s'ha editat la col·lecció
Barcelona Sostenible i ja hi ha
en preparació cinc nous títols:
Barcelona recicla, Barcelona per
dins, Forma i Color, Barcelona
Institucional i Mobilitat.
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Ajuntament
La Comissió de Govern estrena sala de reunions

La Comissió de Govern
de l'Ajuntament de
Barcelona ha iniciat el
nou curs amb l'estre¬
na d'una nova sala de
reunions condiciona¬
da amb una infras¬
tructura que permet
l'ús de les noves tec¬

nologies en les pre¬
sentacions que es
duen a terme durant
les reunions que s'hi
celebren.

Postals

Nous títols de Barcelona postal

GAUDÍMHEM ItuWTiHI Barcelona



Ajuntament
Acabades les obres de desconstrucció al Novíssim

Al final del mes de setembre es va començar a enretirar la bastida que cobria l'edifici
Novíssim de l'Ajuntament per facilitar les obres de desconstrucció de les seves plantes
superiors. A hores d'ara ja es pot veure la diferència d'alçada que hi ha entre el moment de
l'inici de les obres i el dia d'avui.

Participació
La Mercè registra una extraordinària participació ciutadana

Durant els cinc dies que va durar enguany
la Festa Major de Barcelona, més de dos
milions de persones es van atansar a una
Mercè amb més activitats que mai: prop
de 700. Un dels eixos destacats de l'edició
del 2002 va ser la benvinguda del Parc Dia¬
gonal Mar, que va acollir activitats per a
tots els públics i va ser visitat per 45.000
persones. La Festa Major va recordar
també Antoni Gaudí, celebrant als peus de
la Sagrada Família una gran festa infantil i

una trobada caste-

llera amb 46 colles.
Com sempre, no va
faltar la vocació
mediterrània de la

Mercè, plasmada
sobretot en la seva

part més tradicio¬
nal, i la vocació
avantguardista,
amb el Barcelona
Arts de Carrer i el
BAM com a grans
emblemes.

Tornant al present, convé destacar l'èxit
que va obtenir el Passeig de les Persones,
al passeig de Gràcia: un espai sense cotxes,
ple d'activitats i de reflexió sobre la pau, la
solidaritat o la interculturalitat, que van
visitar unes 400.000 persones. Res de tot
això, però, no hauria estat possible sense
la col·laboració ciutadana, punt fort de la
Mercè i és que a prop de 230 entitats i ins¬
titucions s'han implicat directament en

l'organització del programa.
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gent
de la Casa Gran
Intendent Artur Salinas Martí, coordinador del Servei
d'Educació Viària de la Guàrdia Urbana

Hi havia un temps en què la ciutadania tenia una imatge exemplar de la
Guàrdia Urbana. Per Barcelona hi circulaven pocs cotxes i els agents
vivien entregáis a servir els altres no sols com a reguladors del trànsit i
sancionadors d'infractors, sinó també com a garantidors d'una vida més
còmoda i segura als barris. Avui, aquesta percepció ha canviat. La neces¬
sitat de mantenir la fluïdesa als carrers obliga el cos a dedicar molts
esforços a la seva faceta més estrictament punitiva.

No són gaire coneguts pel gran
públic, però hi ha serveis de la
Guàrdia Urbana que mantenen viva
aquesta proximitat a la gent. Un
d'ells és el Servei d'Educació Viària.
Els seus vint monitors -dos per dis¬
tricte-tenen la missió d'ensenyar als
joves -els vianants d'avui i conduc¬
tors del demà- les nocions bàsiques
per desplaçar-se amb seguretat pels
carrers.

El coordinador del servei és l'in¬
tendent Artur Salinas Marín.

Sorprèn trobar-se un agent unifor¬
mat que parla de "transmetre conei¬
xements", de jocs de rol, de fitxes
educatives o de representacions tea¬
trals. Salinas explica que, durant el
curs escolar 2000-2001, van visitar
240 centres escolars i que a les 1598
xerrades realitzades hi van assistir
més de 36.000 alumnes.

"La intenció no és que aprenguin
a aprovar una matèria -recalca-,
sinó que aprenguin a tenir un com¬
portament cívic i segur, que surtin al
carrer i no puguin al·legar ignoràn¬
cia de les normes de circulació, sinó
que tinguin assumida la forma
correcta de moure's com una forma
més de comportament".

L'intendent Salinas vol que quedi
clar que els ensenyaments
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d'Educació Viària no es fan "com
una assignatura temporal que es fa i
al cap d'un temps es deixa estar, sinó
que ha de formar part mateixa de la
concepció de la vida". És per aques¬
ta raó que es deixa al criteri de la
direcció de cada escola de Primària,
Secundària o Batxillerat la forma
com es transmeten aquestes idees, si
es fa dins d'una assignatura de les
que formen part del programa de
cada curs o bé d'unes quantes.

És també amb la voluntat que els
alumnes interioritzin la importància
de saber-se desplaçar de forma
segura i efectiva que els monitors
utilitzen eines tan diverses com fit¬
xes educatives, manuals, contes, jocs,
jocs de rol, gimcanes, visites al
Centre de Control de Trànsit, repre¬
sentacions teatrals efectuades amb
l'assessorament de l'Institut del
Teatre o la realització d'itineraris

perquè els nens i nenes coneguin el
camí més segur per anar a l'escola i
aquells punts perillosos que de totes
totes han d'evitar.

No hi ha dubte, però, que l'acti¬
vitat que més satisfà els nois i noies
són les sessions pràctiques al Parc
Infantil de Trànsit. En un circuit dis¬

senyat a la seva mida i que simula
un itinerari urbà, els nens i nenes

tenen, potser per primer cop a la
vida, la possibilitat d'obeir les indica¬
cions que els donen semàfors, sen¬
yals de trànsit horitzontals i verticals.
Al manillar d'una bicicleta s'enfron¬
ten a situacions de circulació reals

-però sense riscos- sota l'estricta
supervisió d'un guàrdia urbà.

Què és, però, el que més gràcia
fa als alumnes? Salinas respon sense
dubtar: "El primer cop que el guàr¬
dia urbà es presenta a l'aula d'uni¬
forme i els ensenya el significat dels
quatre senyals de circulació bàsics".

La Guàrdia Urbana també fa cur¬

sos per a nens cecs o que pateixen
deficiències psíquiques i per a gent
gran. Els monitors fan servir material
didàctic adaptat. En el cas dels invi-
dents, fa poc s'han acabat de realit¬
zar, en col·laboració amb l'ONCE, els
manuals específics en llenguatge
braille. Pel que fa a la gent gran.
Salinas explica que els ensenyaments
que es transmeten van adreçats a
corregir vicis que tots els ciutadans
adquirim, com creuar un pas de via¬
nants amb el semàfor en vermell, i
que amb l'edat poden comportar
conseqüències greus. La raó per
insistir en aquests temes és que
sovint són els avis els qui van a bus¬
car els nens a les escoles, i els nens

imiten el que veuen. Altres raons
són que sovint la gent gran se-""'5
confiant en uns reflexos que no

sempre conserva o,
que la ciutat que ell
és, ara, força

lament,
conèixer
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Barcelona LAB

2.002, 360 pàgines
format: 15 x 20 cm.

PVP 34 €

ISBN 84-95951-01-0 castellà

ISBN 84-95951-00-2 anglès

Lab és l'abreviació de laboratori. A la nos¬

tra ciutat hi ha un seguit de creadors i pro¬
fessionals de diferents àmbits que inter-
accionen entre ells formant una xarxa de

fluxos, de relacions i d'interaccions que

configuren l'espai col·lectiu, l'espai creatiu
de Barcelona. Barcelona LAB no és una

publicació habitual: trobareu en un sol lli¬
bre de dos formats diferents la presenta¬
ció d'artistes i creadors de diversos

camps com són la ciència, la tecnologia,
la il·lustració, la gastronomia, la moda, la
música, el disseny i un llarg etcètera. El
més sorprenent és que veiem l'interior
dels tallers o laboratoris on cadascun

d'ells porta a terme les seves creacions:
espais de reflexió, espais d'investigació,
espais de creació. En definitiva, és un lli¬
bre per sorprendre i per sorprendre's.

Barcelona i el cotxe.
Cent anys d'amor i d'odi

2001, 279 pàg.
Format: 27 x 31,5 cm.

PVP rústica: 30,05 €
PVP cartoné: 53,19 €
ISBN 84-7782-858-X català

ISBN 84-7782-814-8 castellano

Sector de la Via Pública

i Lunwerg Editores

2002, 366 pàgines
format: 14 x 22 cm.

PVP 19 €

ISBN 84-7609-997-5 català

ISBN 84-7609-998-3 castellà

ISBN 84-7609-999-1 anglès

Dividida en dues parts, aquesta guia
inclou força itineraris per la ciutat, i ens
convida a visitar molts racons de

Barcelona i a conèixer personalitats relle-
vants del món dels avenços científics i
tecnològics, així com del món del desen¬
volupament industrial, els quals han tingut
relació amb la nostra ciutat d'una manera

o altra.

No fa un segle, sinó 111 anys que circulen
cotxes per Barcelona. L'autor fa la crònica
de com s'ha anat transformant la ciutat

des de l'any 1890, quan va circular el pri¬
mer automòbil pel passeig de Gràcia, fins
a l'actualitat, en què el municipi té censats
al voltant d'un milió de vehicles. S'ha fet

una doble edició del llibre -profusament
il·lustrat amb imatges de l'Arxiu Històric de
la Ciutat-, una en català i l'altra en caste¬
llà. Totes dues inclouen textos en anglès.

Gaudí 2.002.
Miscel·lània

2.002, 368 pàgines
format: 24,5 x 30 cm.
PVP 59 €

ISBN 84-9708-093-9 català

ISBN 84-08-04331-5 anglès
ISBN 84-08-04332-3 castellà

A l'any Gaudí calia fer una visió pluridisciplinària i actualitza¬
da de l'obra de Gaudí. Es tracta d'un recull de vint articles a

càrrec de diversos especialistes d'arreu del món en els
àmbits de l'art, l'arquitectura i la història que analitzen
aspectes biogràfics, artístics i tècnics de l'univers gaudinià i
la seva influència.

». i»1
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