
estiu 2001

La producció editorial

Ramon Seró,
gerent municipal

2002

Any Internacional
Gaudí

jjl fjpî .é fi 7Vt::
ttUWiTi^

*
- .m

-

í
. . ■ p

' '

-,,-a



www.bcn.es

FEM-HO 3

Lamunicipal

EDITA REDACCIÓ DISTRICTES FOTOGRAFIA

Ajuntament de Barcelona. Silvia Gaviña (Ciutat Vella), Antonio Lajusticia, Luis Clúa, Rafael Escudé.
Direcció de Comunicació Corporativa Caridad Ferrer (Eixample),
i Qualitat. Josep Pasqual (Sants-Montjuïc),

AUTOEDICIÓ, FOTOMECÁNICA 1 IMPRESSIÓGemma Gélvez (Les Corts),
CONSELL D'EDICIONS 1 PUBLICACIONS Teresa Gàmez (Sarrià-Sant-Gervasi), Imatge i Producció Editorial
President Vladimir de Semir Isabel Pagès (Gràcia), Exp. 9878012
Coordinador Enric Casas Esther Sust (Horta-Guinardó), Dipòsit legal: B. 14.742-1990
Secretari Mario Giménez Rosa Farga (Nou Barris),
Vocals Joan-Anton Benach, Susana Gómez (Sant Andreu),

DISTRIBUCIÓ
Assumpta Escarp, Jordi Martí, Ferran Martorell (Sant Martí).
Francesc Navarro, Marta Continente, M. Àngels Alonso
José Perez Freijo, Antoni Puig. DISSENY GRÀFIC

Estudi Carme Vives ADREÇA
DIRECTOR

EDICIÓ WEB
Imatge i Producció Editorial

Francesc Navarro.

Ramon Muns
Passeig de la Zona Franca, 56

REDACCIÓ 08038 Barcelona

Felicia Esquinas, Gabriel Pernau, Telèfon 93 402 31 31 - Fax 93 402 30 85

Carmen Anfosso. http:// www.publicacions.bcn.es



Lamunicipal
estiu 2001 64

_què fem?

10
_La web de Barcelona
es posa al dia
La web de Barcelona ha
modificat radicalment el seu
disseny i el seus continguts.

23 40

14
_Oficines d'Atenció al Ciutadà,
vocació de servei
No han deixat
de créixer des de l'any de la
seva creació.

18
_entrevista

Ramon Seró, gerent municipal

.dossier
La producció editorial

Fa poc més d'un any que
l'Ajuntament de Barcelona
va renovar els seus serveis
editorials.

31
_Més de 60.000 consultes
mensuals a la Intranet
Una xifra que duplica amb
escreix les que es registraven
fa solament un any.

32
_EI Fòrum Universal
de les Cultures més a prop

El 2004 tenim una cita
ineludible, el primer Fòrum
Universal de les Cultures.

34
_ZeroSet Barcelona:

els treballadors municipals,
amb la cooperació humanitària.

36
_Els Jocs Mundials
de Bombers i Policia

Aquesta edició comptarà amb
una nombrosa representació
del nostre Ajuntament.

_Neix
"Barcelona fem memòria"
Amb un ric i divers patrimoni
documental que constitueix la
memòria de l'evolució i trans¬
formació de la ciutat.

42
J Encontre Ciutadà
Internacional

43
_Any Europeu de les Llengües

L'Ajuntament de Barcelona
promou el projecte
Xarxa Llengües 2001

44
_2002 Any Internacional Gaudí

Barcelona commemorarà el
150è aniversari del naixement
d'Antoni Gaudí.

21QÜ02gaudí áLKJJJéL. Barcelona

46
_breus

50
_gent de la Casa Gran

Ramon Jiménez,
la saviesa de les plantes



què fem
L'Eixample

La Casa Elizalde amplia el seu
espai per a la formació

Des d'aquest gener està funcio¬
nant a ple rendiment la segona
planta del centre cultural, dedi¬
cada fonamentalment a forma¬
ció. Des de fa temps, els veïns de
l'Eixample i de la ciutat han aco¬
llit amb entusiasme la proposta
de cursos en les àrees d'Humani¬
tats i Ciències Socials, Salut i
Creixement Personal, Ciència,
Natura i Medi Ambient, Expres¬
sió, i Recursos per a la Vida Quo¬
tidiana. Ara, el Districte de l'Ei¬
xample ha apostat per
remodelar i qualificar l'espai
que han deixat disponible els
Serveis Personals (traslladats a la
seu del Districte).

El resultat ha estat formida¬
ble i únic en l'oferta de centres

cívics. Aquest trimestre s'hi han
inscrit 2.940 persones (majorità¬
riament públic adult), que set¬
manalment assisteixen a algun
dels seus 160 cursos, seminaris,
tallers i cicles de conferències,
entre els quals es pot trobar un
seminari de filosofia al voltant
de l'obra de Nietzsche, Marx i
Freud, o un sobre l'Afganistan;
un taller de Cuina Japonesa,
Persa o Italiana; un curs d'Ho¬
meopatia, d'Intel·ligència emo¬
cional o de Mediació, sobre l'Ac-
tualitat Teatral a Barcelona, Un
Recorregut per l'Òpera, Interio¬
risme o un taller pràctic sobre
l'Art d'explicar contes.

L'àrea de formació esdevé

d'aquesta manera un "tastaolle-
tes" cultural, un espai on es
poden tastar les diverses àrees
de coneixement, aprendre'n i
gaudir-ne. Així, a més dels cur¬
sos, la proposta d'itineraris i
rutes, l'art contemporani, la
dansa, els concerts, els recitals
de poesia i contes per a adults,
els espectacles familiars i els
actes de les associacions de la

ciutat, fan de la Casa Elizalde un
món a prop teu.

Sants-Montjuïc

Quaderns de l'Arxiu explica
la història de les dones
de Sants-Montjuïc

Recentment el districte de
Sants-Montjuïc ha presentat el
quart volum de la Col·lecció
Quaderns, titulat Dones de
Sants-Montjuïc, itineraris histò¬
rics i editat per l'Arxiu Munici¬
pal de Barcelona. La presenta¬
ció d'aquest volum es va
inscriure dins del calendari d'ac¬
tivitats commemoratives del Dia
Internacional de la Dona Treba¬
lladora, organitzades pel Con¬
sell de Dones del districte de
Sants-Montjuïc.

El llibre és un recull de
vivències i d'imatges, i és fruit
del treball col·lectiu d'un grup
de tretze dones que hi han
dedicat un any i mig de feina
amb l'assessorament i la coordi¬
nació d'Isabel Segura Soriano.
Hi podrem trobar dades històri¬
ques, fotografies dels centres
de Documentació Històrica i de
l'Arxiu Municipal del Districte, i
altres imatges dels arxius pri¬
vats. Es tracta d'un compendi
de l'evolució social de la dona
al segle xx, des de l'ambient
rural de començaments del
segle fins a la incorporació al
món laboral. També hi podrem
trobar una especial menció al
paper de la dona en les dife¬
rents lluites socials i al pas gra¬
dual del treball domèstic al tre¬
ball remunerat.

4 Lamunicipal



Les Corts

Mil persones diàries
a la biblioteca de les Corts

Miquel Llongueras

En menys d'un any de funciona¬
ment, el Centre Cultural de la
Riera Blanca s'ha convertit en un

dels espais culturals més visitats i
utilitzats del districte. El Centre
Cultural alberga dependències
de Serveis Personals, la biblioteca
de les Corts Miquel Llongueras i
la ludoteca La Tardor.

Per citar algunes dades, la
biblioteca en quatre mesos (d'oc¬
tubre de 2000 a gener de 2001)
ha tingut més de 50.000 visi¬
tants, té 2.900 usuaris amb car¬

net i una mitjana diària de visi¬
tants de 900 persones.

Quant al Centre Cultural de
les Corts, ofereix els serveis
socials a la zona i, a més, diverses
activitats culturals com un cicle
de música clàssica, que l'any
2000 va aplegar 500 persones;
s'hi van organitzar 111 tallers,
on van participar 1.500 talleris-
tes, i habitualment prop de cent
nens i nenes participen en la
ludoteca

La Tardor.
Cal dir que moltes de les

associacions i entitats de la zona

organitzen en el Centre Cultural
de la Riera Blanca les seves reu¬

nions i activitats, com és el cas
de l'Aula d'Extensió Università¬
ria de la Zona Oest, Foment
Cortsenc, l'Agrupació Cultural
L'Esfera, l'AV Racó de les Corts,
la revista Travessera o el Banc
Solidari de Serveis.

Per aquesta primavera, ja
tenen preparada al Centre Cultu¬
ral la programació de tallers,
activitats per a nens a la ludote¬
ca, activitats infantils a la biblio¬
teca, el cicle de xerrades de l'Au¬
la d'Extensió Universitària i un

magnífic cicle de música clàssica,
que començarà el 19 d'abril.

Quant a l'aspecte urbanístic,
s'han anat realitzant millores a

l'entorn i aquest any està previst
tenir una nova zona verda al
barri al costat de l'equipament,
al carrer Pintor Pahissa, ja que
han finalitzat les expropiacions
dels patis adjacents. L'espai
resultant es destinarà a jardí
públic.

Serveis Generals

Neix Barcelona Negocis
per facilitar la implantació
d'empreses a Barcelona

Des del mes de març, Barcelo¬
na compta amb un nou instru¬
ment per atreure l'activitat
econòmica a Barcelona i la
seva àrea metropolitana. Es
tracta de Barcelona Negocis,
un nou espai multimodal de
serveis a les empreses, profes¬
sionals i institucions que vul¬
guin instal·lar-se o fer negocis
a Barcelona.

Barcelona Negocis és una
iniciativa innovadora que ha
impulsat l'Ajuntament de Bar¬
celona mitjançant Barcelona
Activa i s'emmarca dins l'estra¬
tègia de la nova economia i la
Ciutat del Coneixement. El ser¬
vei posa a disposició una web,
www.barcelonanegocios.com,
que consta de dues parts: "Per
què Barcelona", on s'inclou
informació per afavorir la
decisió d'implantació empre¬
sarial a l'àrea de Barcelona,
i "Parlem de negocis", amb
informació pràctica per
afavorir la implantació de
les empreses.

Barcelona Negocis integra
també una hotline i un con¬

junt de serveis presencials
ubicats a Barcelona Activa

(C/ Llacuna, 161), que inclouen
espais físics i recursos logístics
i tecnològics.
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Nou Barris

Nou Barris, districte pioner
en metodologia d'anàlisi
de costos

Amb l'objectiu de consolidar la
cultura del cost i el rendiment
dins la gestió del districte,
durant els passats mesos d'octu¬
bre, novembre i desembre es va

desenvolupar una prova pilot de
càlcul dels costos i rendiments
dels diferents serveis oferts pel
districte.

Per tal de desenvolupar el
projecte, es van realitzar entre¬
vistes amb els responsables dels
serveis i es va aplicar una meto¬
dologia d'imputació de costos
pròpia, basada en el sistema de
costos per activitats "Activity
Based Costing".

Cal destacar que, fins ara, no
existia un sistema formalitzat
d'anàlisi dels costos i rendiments
dels serveis oferts per les depen¬
dències. El procés de planifica¬
ció, pel que fa a algunes activi¬
tats, seguia d'alguna manera
una dinàmica incremental, en
funció de l'experiència dels exer¬
cicis anteriors, amb un clar espe¬
rit de millora, però no associat a
l'anàlisi regular dels costos.

El sistema pilot es basa en el
concepte d'activitat i intenta eli¬
minar tots aquells conceptes que
no generen un valor estratègic
afegit per als usuaris. Es tracta
de tenir inputs per ser eficients
en el que hem de fer en lloc de
ser absolutament eficients a fer

precisament el que no hem de
fer, com de vegades succeeix.

L'experiència acumulada en el
mesurament de l'activitat desen¬

volupada ha estat un factor clau
d'èxit per obtenir fruits del tre¬
ball. Tots els centres analitzats

disposaven de sistemes d'infor¬
mació amb indicadors d'activitat
suficients, de tal manera que

s'han hagut d'agregar, sintetit¬
zar i seleccionar indicadors, més
que crear-ne de nous.

Aquesta prova pilot, impulsa¬
da pel gerent del districte en
estreta col·laboració amb el
Departament d'Administració,
s'ha realitzat amb dades de l'any
1999 i s'ha centrat, bàsicament,
en la gestió dels equipaments
municipals del districte i dels

diferents sectors de la Divisió de
Serveis Tècnics.

El treball analitza dos factors,
l'econòmic i el qualitatiu, i cons¬
titueix un projecte pioner que,
en cas de demostrar la seva efi¬
càcia, podria donar pas a la
implantació d'aquesta metodo¬
logia de costos a la resta de
l'Ajuntament.



Sant Martí

Homenatge a Ramon Calsina
i Baró, pintor, dibuixant i
il·lustrador del Poblenou

El passat mes de febrer, des del
districte de Sant Martí vam orga¬
nitzar diversos actes en home¬

natge al pintor, dibuixant i il·lus¬
trador del Poblenou Ramon
Calsina i Baró (1901-1992) amb
motiu del centenari del seu nai¬
xement i com a reconeixement a
la seva abundant, rica i dilatada
trajectòria artística.

Els actes es van iniciar a la

plaça que porta el nom del pin¬
tor -situada a la zona de Diago¬
nal-Mar-, on, entre d'altres
coses, es va instal·lar un bust de
Ramon Calsina donat a la ciutat

per l'escultor Jaume Cases. Poste¬
riorment, en un altre acte inclòs
en aquest homenatge, es va

Sant Andreu

Presentació als treballadors
del districte de la campanya
"Sant Andreu recicla"

Sostenibilitat, reciclatge de resi¬
dus, contenidors bicompartimen-
tats, recollida selectiva... Aquests
són alguns dels termes relacionats
amb el medi ambient que ben
segur tots escoltem cada cop amb
més freqüència. Però, sabem què
volen dir?

Al nostre districte, i més concre¬
tament en una zona del barri del

Congrés, s'hi duu a terme des del
passat mes de març la campanya
"Sant Andreu Recicla" de recollida
selectiva dels residus orgànics —és
a dir, les restes de menjar— per tal
de poder reciclar-los en compost.
La campanya consta de reunions
informatives per als veïns i veïnes

col·locar una placa commemora¬
tiva a la casa del Poblenou on va

néixer el pintor -carrer de Cas¬
tanys, 13- i, com a cloenda al
programa previst, es va projectar
un documental sobre la vida i
l'obra de l'artista al Casino de

l'Aliança del Poblenou.
Ramon Calsina i Baró va néi¬

xer al barri del Poblenou i va
estudiar pintura i dibuix a la
Llotja. Als 25 anys va obtenir el
premi Fortuny i, entre d'altres
guardons importants, l'any 1990
va rebre la Creu de Sant Jordi.

Els actes d'homenatge a
Ramon Calsina i Baró van comp¬
tar amb representació munici¬
pal, amb l'assistència dels fami¬
liars de l'artista i, també, amb
l'assistència de nombrosos
veïns i veïnes i de seguidors de
la seva obra.

de la zona, en què s'expliquen els
tipus de residus, els nous conteni¬
dors bicompartimentats i altres
aspectes relacionats amb el món
del reciclatge.

Aquesta campanya, que finalit¬
zarà el proper mes de juny, de ben
segur que generarà dubtes entre
els veïns i veïnes del Congrés. Per
això, abans que entrés en funcio¬
nament, la campanya va ser pre¬
sentada als treballadors de l'OAC
del districte, al 010, als agents de
la Guàrdia Urbana del nostre terri¬
tori i als treballadors municipals
que viuen en la zona on es fa

aquesta recollida selectiva pionera
a Barcelona, per tal que poguessin
ajudar a resoldre als nostres usua¬
ris els seus possibles dubtes.

Les representants de les enti¬
tats encarregades d'organitzar i
dur a terme les accions relaciona¬
des amb la campanya, en van
explicar les característiques princi¬
pals als nostres companys i com¬
panyes: el calendari d'actuació,
com es faran les sessions d'infor¬
mació als ciutadans, com són els
cubells d'escombraries bicomparti¬
mentats que es donaran als veïns
de la zona, etc. I, fins i tot, ens van
explicar una mica més els termes
ambientals relacionats amb els
residus i com viure de manera més

respectuosa amb el nostre entorn.
Al final, els nostres companys i
companyes van poder preguntar
i informar-se'n. Pregunteu-los què
volen dir els termes abans esmen¬

tats. Us ho diran!
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Manteniment
i Serveis

Comença a funcionar un nou
servei per a la neteja de
pintades i retirada de cartells.

L'equip de neteja de la ciutat
ha posat en marxa un nou ser¬
vei per millorar el paisatge
urbà: la neteja de pintades i la
retirada de cartells, adhesius i
pancartes de la via pública.
Aquest nou sistema s'aplicarà
als espais urbans més conflic¬
tius com són les façanes dels
edificis, els espais públics
(murs, tanques, tàpies de
solars...) o alguns elements
del mobiliari urbà (fanals,
bancs i semàfors).

El nou servei segueix el
següent esquema: localització
de la pintada o cartell, estudi
de l'estratègia a seguir i
actuació. La intervenció pot
seguir dos mètodes: les mes¬
cles abrasives humides (es fan
servir, entre d'altres, I 'skid
gom, un tub de goma que
projecta una barreja d'aigua,
aire i sorra a gran pressió) o
les mescles no abrasives (s'uti¬
litzen productes décapants el
color dels quals serà tan sem¬
blant com sigui possible al
color de la superfície a tractar.
Tots els productes utilitzats
són respectuosos amb el medi
ambient.

Sarrià-Sant Gervasi

escoles del districte. Com a tre¬
ball final, tots els nens i nenes
participants, en edats que van
dels tres als setze anys, han rea¬
litzat un dibuix, la temàtica del
qual tracta dels continguts
rebuts. Els treballs dels escolars
seran exposats al Centre Cívic
Casal de Sarrià del 7 al 19
de maig.

El dijous 17 de maig se cele¬
brarà la cloenda del curs
2000/2001 del programa d'edu¬
cació viària de Sarrià-Sant Gerva¬
si amb una gran festa als jardins
del Casal de Sarrià i als jardins
de la Quinta Amèlia, al carrer
Eduardo Conde, 22-42. Al llarg
de la jornada tots els que
enguany han fet possible aquest
projecte participaran en els
diversos actes programats: el
lliurament dels premis als dibui¬
xos d'educació viària, l'exhibició
de la secció canina de la Guàrdia
Urbana i la visita als envelats de

jocs interactius que s'instal·laran
als voltants del Casal de Sarrià.
També estan programats diver¬
sos tallers educatius, la realitza¬
ció d'un circuit de bicicletes pels
carrers de l'entorn i l'actuació
d'un grup d'animació infantil
que donarà un tarannà festiu a
la trobada.

L'educació viària, a les escoles

El coneixement bàsic de les nor¬

mes de circulació que regulen la
via pública i l'adquisició d'hàbits
correctes de comportament són
valors de gran importància que la
Guàrdia Urbana fa arribar cada

any als escolars a través dels pro¬
grames d'educació viària.

El contingut i els objectius de
les activitats que es desenvolu¬
pen al llarg del curs escolar fan
una especial incidència en l'apre¬
nentatge i la identificació dels
diferents elements de senyalitza¬
ció que trobem quotidianament
a les vies públiques urbanes i
interurbanes. Com a vianants,
com a conductors de bicicletes i
també com a usuaris en els trans¬

ports públics i en els vehicles par¬
ticulars, els nens i nenes aprenen
a valorar la importància que
representen per a la seva segure¬
tat i la dels altres els comporta¬
ments responsables i cívics.

D'acord amb aquests princi¬
pis, els responsables de l'educa¬
ció viària de la Guàrdia Urbana
de Sarrià-Sant Gervasi han des¬
envolupat, al llarg del curs, un
programa d'activitats destinades
als alumnes d'educació infantil,
primària i secundària de diverses

8 Lamunicipal



de Càrrega i descàrrega

Laborables de dilluns a divendres
de 8-14 h

camions, furgonetes i
vehicles mixtos de dos se,
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tat per les associacions de trans¬
portistes i pels vigilants de les
zones de càrrega, serà obligatori
a la zona compresa per l'avingu¬
da Diagonal, el carrer Urgell, la
ronda de Sant Antoni, Pelai, Fon¬
tanels, Trafalgar i Nàpols. En un
futur immediat, entrarà també en
funcionament el projecte Aparca¬
ment Minut, que consisteix en uns
lectors òptics que, mitjançant un
sistema de llums, avisaran quan
s'hagi sobrepassat el temps
màxim d'estada autoritzat.

Finalment, el pla permetrà
adaptar el nombre de places a
les zones on es detecti dèficit i
els horaris a la demanda real, tot
amb un únic objectiu: aconseguir
amb una circulació més fluida
una ciutat millor.

Via Pública

Els transportistes disposaran de
trenta minuts per fer les seves
operacions.

En una primera fase, que ja ha
començat, el disc, que serà facili¬

Nou Pla d'Actuació a les Zones
de Càrrega i Descàrrega

Barcelona és una ciutat que, per
les característiques del seu traçat
urbà, permet la reserva d'espais,
sobretot a l'Eixample, per a les
operacions de càrrega i descàrre¬
ga. No obstant això, l'important
volum de les operacions que es
realitzen cada dia i l'incompli¬
ment, per part d'alguns, de les
normes, fan que la circulació no
sigui tan fluida com podria ser.

Per solucionar-ho, l'Ajunta¬
ment ha endegat el Pla d'Actua¬
ció a les Zones de Càrrega i Des¬
càrrega. Un Pla que servirà per
ordenar les operacions de càrre¬
ga i descàrrega de mercaderies i
evitar així l'ocupació per part
dels turismes de les places reser¬
vades per a aquesta operació i
controlar el temps màxim d'esta¬
da dels vehicles comercials.

El disc horari obligatori serà
l'instrument que garantirà la
rotació en les zones comercials.
Els vehicles comercials que ope¬
rin al districte de l'Eixample tin¬
dran l'obligació de col·locar-lo
en un lloc ben visible. El disc
marcarà l'hora d'arribada
i assenyalarà l'hora
de sortida.



_La web de Barcelona
es posa al dia

La web de la ciutat de Barcelona ha modificat radicalment
el seu disseny i els seus continguts. La pàgina pretén ser
una finestra oberta permanentment als ciutadans per a la
realització de tràmits i serveis. Per aquesta raó es pot
consultar les 24 hores del dia durant els 365 dies de l'any
i consultar les informacions que regularment s'actualitzen.

www.bcn.es

Barcelona, on n'hi ha que busquen persones per fer
sortides els caps de setmana, on hi ha un debat obert
sobre la xenofòbia a la nostra societat o on una noia

que s'ha de desplaçar amb cadira de rodes escriu a
l'alcalde perquè l'ajudi a trobar feina.

També hi ha oberta una enquesta als internautes
sobre aspectes referents a Barcelona i respostes a
les preguntes que els usuaris plantegen amb més
freqüència.

S'ha potenciat l'aspecte pràctic en el disseny de
la renovada web. Hi ha tota la informació que qual¬
sevol barceloní o barcelonina pot requerir del
govern de la ciutat, subdividida en blocs adreçats a
segments de població. Hi ha Barcelona Jove, Bar¬
celona i les Dones, Barcelona per als Infants i
Barcelona i la Gent Gran. Això sense deixar de
banda tota la informació que una persona que es
connecti des de Madrid, Manchester o Buenos Aires
pugui necessitar en qualsevol moment del dia.

La primera imatge que l'usuari rep de la nova web
és substancialment diferent de la que oferia fins ara
www.bcn.es. Ara hi dominen els tons blaus i el seu

disseny és més vertical, homologable als dominis
més utilitzats i coneguts pels internautes.

La pàgina té vocació de servei. Tots els canvis van
adreçats a satisfer la curiositat i les necessitats d'infor¬
mació referides a Barcelona. Els dissenyadors de la
web han tractat de crear un canal de comunicació
amb el ciutadà tan fluid com ha estat possible. Així, hi
ha nombrosos apartats on tothom que es connecti a
www.bcn.es podrà deixar-hi comentaris, queixes o
suggeriments, que es poden adreçar a l'alcalde o a un
departament municipal en particular. Dissortadament,
les opinions que manifesten els altres ciutadans no
sempre es poden consultar. En canvi, sí que es pot lle¬
gir el Llibre de Visites, on un anglosaxó es queixa que
la web no sigui en anglès (la qual cosa no és certa), on
dos turistes busquen habitació per passar uns dies a
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bcn.es www.ben.
La pàgina té vocació de servei.
Tots els canvis van adreçats a satisfer la

curiositat i les necessitats d'informació

referides a Barcelona. Els dissenyadors

de la web han tractat de crear un canal

de comunicació amb el ciutadà tan fluid

com ha estat possible.

A www.bcn.es també s'hi pot trobar la Gaseta
Municipal i àrees temàtiques sobre cooperació inter¬
nacional, cultura, medi ambient, transport públic i
mobilitat, drets civils, serveis socials... i fins a divuit
de diferents. L'aspecte extern d'aquestes pàgines no
s'ha modificat.

Hi ha un apartat de notícies actuals referides a
Barcelona i a l'Ajuntament (l'operació sortida de

Setmana Santa, l'augment de visitants al Macba,
exposicions, nous projectes urbanístics aprovats pel
Ple...) i vinculacions amb altres webs com la del
Fòrum 2004.

Les noves tecnologies permeten seguir en direc¬
te, amb so i imatge, els plens que se celebren, l'úl¬
tim divendres de cada mes, al saló de plens de
l'Ajuntament.

Un dels aspectes en els quals més s'ha treballat
ha estat la millora de la relació directa amb el ciuta¬
dà que permeten les noves tecnologies. Així, s'han
potenciat els serveis que permeten la realització de
tràmits des de casa a través del domini

AjuntamentOnline. L'Oficina d'Atenció al Ciutadà
per Internet ofereix informació relativa a la circula¬
ció i als vehicles, i a tràmits relacionats amb el naixe¬
ment d'un nadó, amb les parelles, d'adopcions de
fills, com renovar el DNI, defuncions i enterraments
o viatges.

El domini La Casa informa de què cal fer per con¬
tractar els serveis de la llar, què cal fer si es canvia
d'adreça, realització d'obres i reformes, recollida de
mobles i trastos vells, pagament dels impostos o
mesures de seguretat a l'habitatge.

El domini L'Escola informa del procés de matricula¬
ció, de la localització de tots els centres docents de la
ciutat, de les activitats educatives "Barcelona a l'esco¬
la" o de l'oferta dels centres de titularitat municipal.

i I )¡v íftrtñt
"="*1
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.es www.bcn.es w
Si entrem en el domini L'Empresa, podem saber

"qui m'ajuda en la creació de la meva empresa?",
"com he de comunicar l'inici d'una activitat?", "com
puc tramitar la llicència per obrir una empresa?",
"com puc gestionar l'IAE?", "com puc gestionar un
gual?", "què faig amb les escombraries de la meva

empresa?" o "quins concursos i licitacions hi ha con¬
vocats per l'Ajuntament?".

En suma, 52 gestions i tràmits diferents que es
poden realitzar o consultar sense necessitat de mou¬
re's de la cadira.

I si entrem a Viure Barcelona podrem posar-nos
al dia sobre els darrers espectacles que s'han estre¬
nat a la ciutat o sobre la manera més ràpida de des¬
plaçar-se amb transport públic, localitzar un carrer,
una biblioteca o una associació que no coneixem, o
bé consultar l'agenda d'activitats.

La web també té un vessant lúdic, sens dubte
una de les facetes que més enganxen els internau¬
tes. Així, es pot contemplar una col·lecció de postals
de Barcelona i veure en directe l'espectacle de la
Font Màgica de Montjuïc des de qualsevol racó del
món, gràcies a la web-cam que hi ha instal·lada
(bcn.es/fonts). La font funciona de 21.30 a 00.00
hores de maig a setembre, i de 19 a 21 hores d'octu¬
bre a abril.

Gràcies a la web també podem conèixer millor la
biografia de l'alcalde de Barcelona, llegir els seus

_
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discursos o articles, veure un àlbum de fotografies
seves o escriure-li una carta.

El triple d'usuaris que fa un any. L'ús de la pàgina
web gairebé s'ha multiplicat per tres en sols un any.
Si a principis del 2000 es consultaven 220.000 pàgines
setmanals, el gener i febrer del 2001 s'arribava a
647.000 pàgines. Una evolució semblant s'observa
quant al nombre de visites diàries, que ha passat de
7.000 a prop de 20.000, amb un increment del 180%.

El perfil dels usuaris de www.bcn.es és el d'un
home de menys de 44 anys que viu o treballa a la
ciutat (66%) i que en prop d'un 50% dels casos es
connecta a la web des de casa. Un 20% ho fan des
de la feina i un altre 20% indistintament des d'un o

altre lloc. Les enquestes assenyalen una creixent pre¬
sència relativa de barcelonins a la web de
Barcelona. Aquesta xifra té a veure amb la penetra¬
ció progressiva dels equips informàtics i d'Internet a
les llars. Actualment, un de cada tres domicilis de la
ciutat disposa d'aquests serveis.

Els usuaris puntuen la web amb una nota de 3,6
sobre 5. Les característiques del servei que reben
millor consideració són la seva utilitat (3,8), la quali¬
tat de la informació (3,6), la navegació, disseny i
estructuració del contingut (3,5) i la velocitat de
funcionament i el cercador (3,3).
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Oficines
d'Atenció al Ciutadà,
vocació de servei

El servei de les Oficines d'Atenció al Ciutadà no ha
deixat de créixer des del 1993, any de la seva creació.
L'any 2000 van atendre prop d'un milió i mig de
demandes dels barcelonins i barcelonines, xifra superior
a la dels darrers anys.

Les Oficines d'Atenció al Ciutadà (OAC) tenen una

gran importància per a l'Ajuntament. Des de fa vuit
anys, ofereixen un servei fluid i directe als ciutadans.
Són una de les portes d'entrada a l'Ajuntament per a
milers de ciutadans (altres són el 010 i Internet), allà
on s'adrecen quan necessiten gestionar un impost,
saber com poden renovar el carnet de conduir, assa¬
bentar-se dels horaris d'altres serveis municipals o de
restaurants o presentar un suggeriment sobre el ser¬
vei de recollida de mobles vells.

Barcelona compta amb catorze Oficines d'Atenció
al Ciutadà, una en cadascun dels deu districtes, una a
la plaça Sant Miquel i tres més en barris que queden
allunyats de la seu del districte (Ciutat Meridiana,
Zona Franca i Sant Andreu). Aquestes últimes funcio¬
nen sols als matins, fins a les 14 hores, mentre que
les altres tenen un horari ininterromput de 8.30 a
17.30 hores.

Les oficines atenen demandes d'informació de
tot tipus, tant les que fan referència a l'Ajuntament
com a altres institucions. Els treballadors de les OAC
gestionen tràmits com l'obtenció de duplicats, del
certificat de residència o el pagament de l'IBI (trà¬

mits que també es poden gestionar pel 010 i
Internet). Informen sobre tot tipus d'activitats cultu¬
rals o lúdiques que se celebren a la ciutat, però
també dels tràmits que s'han de seguir per renovar-
se el DNI o el permís de conduir, o les dates de
matriculació a les escoles.

Dels 1.469.142 serveis realitzats l'any 2000, el
37% van correspondre a temes relacionats amb
població; un 30%, a informació general; un 16%, al
registre; un 9%, a temes d'hisenda municipal, i un
7%, a la targeta rosa.

En suma, a les OAC es fan feines molt variades
amb l'objectiu de fer més fàcil la vida al ciutadà.
"Atenem el ciutadà quan té un problema, una
necessitat o una demanda", emfatitza Jordi
Campillo, cap del Departament d'Informació i
Atenció al Ciutadà.

Els Serveis d'Atenció al Ciutadà, com les OAC i el
010, van sorgir com una iniciativa de l'Administració
municipal per evitar els múltiples passos que el ciu¬
tadà es veia obligat a fer per realitzar una simple i
ordinària gestió o que hagués de traslladar-se a llocs
diferents i en horaris no sempre coincidents per
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solucionar diferents encàrrecs que competien a dife¬
rents departaments. Van centralitzar, doncs, la reso¬
lució de tots els assumptes que el ciutadà mitjà
havia de tractar amb l'Ajuntament, oferint, de pas¬
sada, una imatge única de la institució, i no dispersa
com fins aleshores.

A aquest primer pas cara a la creació de l'anhela¬
da finestreta única, li ha sortit darrerament un aliat:
és Internet. En un principi, es va vaticinar que, a la
llarga, les gestions es farien a través de la xarxa.
Però s'ha vist que aquelles previsions eren massa
entusiastes, en part perquè la gent encara no té
l'hàbit de fer gestions a la xarxa.

Internet creix, i molt, i ho farà encara més en el
futur. Però segons Jordi Campillo, "el ciutadà està
habituat al cara a cara, a tenir davant seu un infor¬
mador que se l'escolti i que li pugui solucionar el
problema amb rapidesa". Tot i això, Campillo creu
que Internet assumirà nombroses gestions que
actualment es fan des de les OAC, si bé les oficines
seguiran funcionant.

Actualment, un dels principals problemes de
les oficines són els horaris o, per ser més precisos,

la concentració de ciutadans en certes hores del dia,
de deu del matí a una de la tarda. La possibilitat de
fer gestions per Internet i pel telèfon 010 és una
solució per frenar les consultes en directe que s'ate¬
nen des de les OAC i un sistema còmode i ràpid per
resoldre encàrrecs des de casa o la feina, sense
necessitat de desplaçar-se.

Les oficines de l'Eixample, de la plaça Sant Miquel
i de Sant Martí són les que més demandes atenen.

El desig de ser atesos sense esperar gaire estona
i rebre una resposta amb rapidesa i amabilitat són
alguns dels aspectes més valorats per les persones
que s'adrecen a les OAC, segons una enquesta de
satisfacció realitzada a 2.198 persones. L'aspecte
més valorat de tots, però, és obtenir una bona infor¬
mació i orientació.

La mateixa enquesta realitzada a la sortida de les
oficines dóna com a resultat un nivell de satisfacció
dels ciutadans per sobre de les expectatives que van
expressar a l'entrada del servei.

Per poder mantenir aquest alt nivell de satisfac¬
ció del ciutadà, són molt conscients que han de con¬
tinuar treballant per millorar el servei.
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sones interessades puguin accedir a les places que es
convoquen. Hi poden accedir tècnics auxiliars i auxi¬
liars administratius, entre altres, que tinguin un bon
coneixement de català i castellà i d'ofimàtica, amb
ganes de donar un bon servei i d'atendre el ciutadà.

Problemes amb solució
La jornada laboral a l'OAC d'Horta-Guinardó s'inicia
ben d'hora, a dos quarts de nou del matí. Una hora
després, la sala d'espera d'aquest edifici neoàrab ja
és plena de gent. Els ciutadans van passant, d'un en
un, a la sala on se'ls atén. "Miri, és que jo necessito
les dades del padró de la meva dona...", "Bon dia,
jo voldria donar de baixa el cotxe...". Fins a 300 per¬
sones amb els seus respectius problemes s'atenen
cada dia al Parc de les Aigües.

Tots arriben a la recerca de solucions. "Quan arri¬
ba una persona, tens el problema davant teu, que
cal resoldre de forma immediata. A la gent no li
pots dir que se'n vagi a una altra finestreta. Algunes
solucions són immediates, d'asseure's i tornar a mar¬
xar, però n'hi ha de laborioses que requereixen
mitja hora de consultes. No tots els ciutadans som
iguals; per sort, hi ha moltes excepcions, i quan
passa això has de fer un treball quasi d'investigador.
No li pots dir a algú: 'vagi a aquella oficina, que ja li
resoldran', entre altres coses perquè l'endemà tor¬
narà i et demanarà explicacions", explica la Pilar
Ciurana, cap de l'OAC d'Horta-Guinardó.

Un sistema que ha facilitat molt el treball dels
informadors és el sistema informàtic per a tràmits i
procediments. Amb un simple clic al teclat, els infor¬
madors troben resposta immediata a la majoria d'in-

La principal base de dades sobre Barcelona
Barcelona Informació es va crear l'any 1987 amb
l'objectiu de satisfer la demanda d'informació sobre
la ciutat i per a la realització de tràmits. En definiti¬
va, per facilitar al ciutadà la relació amb el municipi
en el qual viu i l'Administració. Abans que existissin
les oficines d'atenció integrada, les dependències
oferien una atenció departamental i especialitzada,
i era el mateix ciutadà qui havia de discriminar
quina havia de ser l'oficina receptora de la seva
demanda.

En l'actualitat, la majoria de demandes es poden
resoldre pels canals que proveeix Barcelona
Informació: les Oficines d'Atenció al Ciutadà, la
Plataforma d'Atenció Telefònica, Internet i la Guia
del Ciutadà. Aquest servei disposa de la base de
dades sobre Barcelona més gran i específica que
existeix.

A finals de 1998, Barcelona Informació opta per
elaborar i mantenir un sistema de gestió de qualitat
que permeti assegurar el compliment dels compro¬
misos adquirits: posar a l'abast del ciutadà l'oferta
de la ciutat d'una manera pràctica i fàcil; millorar els
processos per tal que siguin àgils i simples; fer acces¬
sible l'Administració al ciutadà; resoldre eficaçment
les demandes dels ciutadans, garantint la qualitat
de la informació; en definitiva, mantenir els meca¬
nismes per assolir les expectatives dels usuaris res¬
pecte als serveis prestats per l'organització, confor¬
me als requeriments de la norma UNE EN ISO 9002.

Les OAC són ateses per personal funcionari i
laboral de l'Ajuntament de Barcelona. Regularment,
es convoquen concursos perquè totes aquelles per-
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terrogants que se'ls plantegen. S'ha acabat el temps
de manejar piles de manuals o de xuletes.

La feina d'informador requereix tenir uns bons
dots de comunicador. En primer lloc per entendre el
que el ciutadà vol dir. Si es limita a respondre estric¬
tament la pregunta que li fan, malament. Si en
comptes d'això intenta esbrinar perquè aquella sen¬
yora vol aquell certificat, potser acabarà descobrint
el vertader problema i la podrà ajudar de veritat.

En segon lloc, perquè l'informador sigui també
un bon comunicador a més de resoldre, cal que
transmeti una sensació a l'usuari que li han resolt el
seu dubte i que ho han fet bé. "La gent no pot sor¬
tir d'aquí amb la sensació que te'ls vols treure de
sobre; has de convèncer", assegura la Pilar. Els infor¬
madors són la façana de l'Ajuntament. De la seva
eficàcia, de la seva imatge, dependrà la impressió
que cada home i cada dona que s'adreça a aquesta
oficina s'emporti a casa.

La relació quotidiana amb centenars de persones
genera anècdotes impagables. Un dia, un senyor es va
presentar a l'oficina protestant perquè pagava més IBI
que el seu veí. La informadora li va fer saber que la
quantia de l'impost variava en funció de factors com
els metres quadrats, el valor del sòl... "Ah! -va inter¬
rompre l'home-; si és pel sol ja ho entenc, perquè el
meu pis és molt més assolellat que el del veí".

No sempre és tan agradable el tracte amb gent
de tot tipus. Els problemes generen mal humor i
pràcticament cada dia hi ha alguna persona que
perd els papers davant d'uns informadors que, al
cap i a la fi, estan complint el seu deure com a tre¬
balladors. "De vegades vénen demanant les dades

del padró d'algun familiar, però aquesta informació
no la podem facilitar. L'informador ha de ser prou
hàbil per fer entendre que no podem donar el
padró sense una autorització de l'interessat. Llavors,
hi ha gent que et fa xantatge emocional dient que
t'has quadrat, que s'ha de ser flexible... N'hi ha que
s'exalten, i els hem d'acabar demanant que abaixin
el to."

Els al·licients de la feina? La Pilar els té clars. "És
estressant, però quan tornes a casa, el treball s'ha
acabat totalment. El que no hagis pogut resoldre al
moment ja és cosa del passat. El que queda de posi¬
tiu són les relacions humanes, el tracte amb el
públic. En definitiva, que ajudar és molt gratificant;
és el millor".

Tràmits més sol·licitats a les OAC l'any 2000

Entrada de documents a registre 212.7
1/010 Certificats de residència 173.8
1/010 Certificats de convivència 110.7
1/010 Alta en el padró 44.6
1/010 Duplicats de rebuts

d'impostos municipals 43.8
1/010 Canvi de domicili en el padró 34.5

Lliurament de la Targeta Rosa 23.3
1/010 Domiciliació bancària de tributs 19.8
1/010 Certificat de pagament de tributs 19.0'
1/010 Notificació de tributs en executiva 15.1

La majoria d'aquests tràmits, els marcats -1/010-
també es poden realitzar per Internet o pel 010
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entrevista
text Felicia Esquinas fotos A. Lajusticia

Ramon Seró. És gerent municipal des
de fa dos anys, però explica que ja fa
gairebé deu "que treballo d'una
manera o d'una altra per aquí".
Seró, de 54 anys, ha estat director
gerent de la Cambra de Comerç de
Barcelona, gerent delegat d'Econo¬
mia i Empreses de l'Ajuntament i ge¬
rent de Serveis Generals de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona. En
aquesta entrevista, reflexiona sobre
els reptes interns que ha d'afrontar
l'Ajuntament en el marc de la socie-

_"LaMunicipar ^ global. L'adaptació als canvis, les
sempre m'ha semblat

noves tecnologies, una renovada
l'Ajuntament ¡ el ■ ■ ■ •/- ■ ■ i • . i "I

que explica la gent Í|*|USÍO Cl 6 SGTV0I 3lS CÍUt3Cl3nS I
que treballa

. .""r* confiança en el projecte municipal
són, per a ell, els punts clau.
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La Municipal enceta una nova etapa en aquest
número. Per què creu que és important per a l'A¬
juntament tenir una publicació d'aquestes caracte¬
rístiques?
R.S. La Municipal sempre m'ha semblat un instru¬
ment de diàleg entre l'Ajuntament i el que explica
la gent que treballa a l'Ajuntament. És, fonamental¬
ment, una eina de comunicació interna. No sé quin
grau de lectura o de difusió té, però el considero un
bon vehicle de comunicació.

De què parla exactament quan parla de comunica¬
ció interna?
R.S. Penso que La Municipal és una revista feta amb
la participació dels treballadors municipals, i per tant
és un element de comunicació que neix des del punt
de vista de la base. Nosaltres som una organització
de 12.000 persones, de caràcter policèntric. Aquestes
12.000 persones tenen treballs especialitzats, molt
diferenciats: bombers, mestres, administratius...

Fins i tot periodistes.
R.S. Fins i tot periodistes. Això fa que sigui un
col·lectiu d'interessos molt diversos. Però, a l'hora
de comunicar-nos, hi ha un element comú que és
important: el grau d'avenç del nostre treball de
cara als nostres conciutadans. Hi ha un dubte que

sempre es planteja sobre la línia que ha de seguir
qualsevol instrument de comunicació interna:
Hem d'explicar les "bodes i batejos", tot aquest
vessant una mica social d'aquest col·lectiu de
12.000 persones? O hem d'explicar com, a través
de la feina d'aquestes persones, s'aconsegueix
que millori la qualitat de vida dels ciutadans de
Barcelona? Aquí rau la dificultat: a combinar una
eina de comunicació alhora útil per a la condició
de treballador municipal i coherent amb la funció
pública, és a dir, amb el concepte de servei al
ciutadà.

Vostè creu que els treballadors municipals tenen
present aquest vessant de la seva feina?
R.S. Jo crec que en termes generals absolutament sí.
L'organització de l'Ajuntament està dissenyada per
millorar la proximitat entre els serveis municipals i
els ciutadans de Barcelona. La descentralització
territorial (districtes) i la desconcentració a través
dels instituts i empreses estan orientats de manera
que la gestió sigui pròxima als usuaris i especialitza¬
da pels respectius col·lectius. Els directors dels mer¬
cats municipals estan situats dins del mercat mateix.
Gairebé el 80% del personal de la Guàrdia Urbana
es troba a les deu unitats territorial (districtes). Li
dono aquests exemples com li puc donar el del per-
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_entrevista sonal educatiu de l'IMEB o el dels Serveis
Socials situats en els Centres d'Atenció.

I no persisteixen alguns dels tics que han
donat lloc als tòpics sobre funcionaris?
R.S. No n'identifico, de tòpics sobre fun¬
cionaris, no crec que sigui el problema
més important que tinguem. No. A més,
penso que el tipus d'organització que
hem triat també ajuda molt a eliminar
aquests tòpics: la descentralització, la des-
concentració funcional. Això és molt
important.

Llavors, quin és el problema més impor¬
tant que tenim?
R.S. És el problema de totes les organitza¬
cions avui en dia, que és la flexibilitat, l'a¬

daptació als canvis. Quan es
parla de globalització o de
globalitat, essencialment es
parla de la velocitat dels can¬
vis de tota mena que es pro¬
dueixen al món, i que dema¬
na un procés continu d'adap¬
tació. El problema seria, ales¬
hores, que no tinguéssim
una actitud favorable, ama¬
tent a aquests canvis. Però
això li pot succeir a qualsevol
empresa, no és un risc exclu¬
siu de les administracions

públiques. En qualsevol cas,
és el tema més essencial que
hi ha: l'enorme velocitat dels
canvis i l'adaptació professio¬
nal -i fins i tot mental- que
a tots i cadascú de nosaltres
ens comporta l'adaptació als
canvis.

Que pot resultar un procés difícil, espe¬
cialment quan parlem d'una organització
de 12.000 treballadors amb les caracterís¬

tiques que vostè ha esmentat.
R.S. És un procés que ens introdueix un
element addicional de dificultat a la nos¬

tra feina, que és molt diferent de com era
fa deu anys o cinc anys. Les empreses no
són iguals avui que fa cinc anys, i tampoc
sabem com seran d'aquí a cinc anys. I això
és important no només per als funciona¬
ris, sinó també per a les ciutats. Perquè les
ciutats que volen ser progressistes i tenir
projectes de futur -després en parlem, si
vol- són ciutats que necessiten canviar i
adaptar-se, i portar a terme iniciatives.

En què no s'assembla l'Administració
pública d'avui a la de fa cinc anys?
R.S. Que la ciutadania és més exigent. La
gent augmenta el seu nivell d'exigència a
mesura que el seu nivell de vida és més
alt. I l'Administració pública ha d'estar
atenta amb aquest major grau d'exigèn¬
cia dels ciutadans. Aquest és un canvi
fonamental, que podem veure cada dia a
la ciutat. Fa vint anys, per exemple, si s'ur¬
banitzava un carrer, la gent estava encan¬
tada. Ara, qüestiona si la vorera ha de ser
així, si l'arbre que puja massa molesta o
no molesta... Aquesta exigència obliga
l'Administració a ser molt activa, molt
sensible als canvis de l'entorn.

Pel que fa a recursos humans, es plante¬
gen noves estratègies per fer front a
aquesta conjuntura?
R.S. És clar que ens ho plantegem. Miri, les
noves tecnologies ofereixen una possibili¬
tat de canviar la forma de treballar de tots
i cadascú de nosaltres, i d'enriquir el nostre
perfil professional: des del PC, que resol
tot un conjunt de tasques rutinàries, fins a
Internet, que dona accés a molta informa¬
ció immediata. Però també ens ho han
d'ensenyar. És a dir, hi ha d'haver un ele¬
ment de formació, d'adaptació a les noves
tecnologies perquè algunes feines molt
rutinàries que podíem fer fa deu anys no
les haguem de fer i en canvi puguem des¬
envolupar activitats i desenvolupar valors
que eren insospitats fins fa quatre dies, i
fins i tot l'organització no esperava que
aquella persona desenvolupés aquests
valors. Segons el meu parer, aquest és
l'element clau de la formació de personal:
intentar aprofitar al màxim els recursos
humans i les noves tecnologies.

I s'està portant a terme?
R.S. Intueixo que sí, no ho porto directa¬
ment. El que sí que puc dir és que la
voluntat d'aquesta etapa és utilitzar les
possibilitats de les noves tecnologies per a
dos objectius bàsicament: un, per ampliar
i enriquir la relació amb els ciutadans; i,
segon, per millorar determinats sistemes
de treball interns, que es poden fer d'una
manera més ràpida, eficaç i segura. No és
senzill, perquè hi ha una certa resistència
cultural per part, no d'aquesta casa,
sinó de tothom, a acceptar que es pot tre¬
ballar d'una altra manera. Això ens passa
a tots.
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Com es tradueixen a la pràctica aquests
dos objectius?
R.S. En el primer cas, nosaltres, com vostè
sap molt bé, tenim tres vies de comunica¬
ció amb els ciutadans: una són les OACS,
l'altra és el 010 i ara tenim una tercera

que és Internet. Ahir m'explicaven que el
nombre de consultes que es fa per Inter¬
net supera ja en trucades el 010. Per als
propers anys, l'objectiu serà disminuir la
part presencial de les OACS, però no per a
tota la gent, sinó per a la gent que pugui
substituir la consulta a l'OAC i la trucada
de telèfon per Internet. Això és clau. Pel
que fa al segon objectiu, ens hauríem de
plantejar que el nostre sistema de comuni¬
cació intern, en lloc de papers i expe¬
dients, hauria de ser Intranet. És a dir, tre¬
ballem en dos nivells: amb els ciutadans,
Internet; entre nosaltres, Intranet. I
aquests són els dos àmbits d'utilització a

fons de les noves tecnologies.

Ha comentat que volia parlar dels projec¬
tes de futur de la ciutat.
R.S. Sí. Volia dir que tota acció municipal,
de govern, o sigui de gestió, ha de com¬
binar la proximitat i el projecte. Proximi¬
tat vol dir la relació del dia a dia en la
prestació dels serveis municipals, a cada
barri, a cada veí, a cada ciutadà. Els ajun¬
taments són, per definició, l'administra¬
ció pública més propera als ciutadans, i el
que els ciutadans esperen és que l'ajunta¬
ment reaccioni favorablement amb
aquesta definició. Però és veritat que una
ciutat, o un ajuntament, que només esti¬
gui pendent del dia a dia i no tingui un
procés de reflexió continuat, de complici¬
tat amb la gent, de projecció cap al futur
i cap al context internacional, es pot que¬
dar aturada. Aquests dos vectors, la pro¬
ximitat i el projecte, han estat la nota
dominant a l'Ajuntament de Barcelona
als últims vint anys. Per tant, s'ha de
saber, i això no és fàcil, combinar ade¬
quadament les dues qüestions.

Per què no és fàcil combinar proximitat i
projecte?
R.S. Doncs perquè les demandes de ser¬
veis de proximitat poden arribar a ser
infinites i sempre hi haurà molta gent
que pensarà que no ho fem prou bé, que
aquella moto fa soroll o aparca a la vore¬
ra, que hi ha problemes d'inseguretat...
Vull dir que la demanda d'aquesta proxi¬

mitat és molt elevada. I com més elevada
és la qualitat, més elevada és l'exigència. I
de vegades alguns comentaris diuen:
"Home, deixi estar el projecte i dediqui's
més al dia a dia". Però sense un projecte,
les ciutats corren el risc de quedar-se
endarrerides, amb menys pes econòmic,
menys ocupació, menys futur. I aquí està
la gràcia i alhora la dificultat de l'acció
municipal, que és combinar els serveis de
proximitat amb el projecte.

Quins són els grans projectes de ciutat
que té ara Barcelona?
R.S. L'ampliació del port, l'ampliació de
l'aeroport, l'ample de via europeu, el Pla
Director d'infraestructures del transport
metropolità, el perllongament de les

línies de metro o, dins de l'àmbit metro¬
polità, la depuradora del Baix Llobregat,
projectes que representaran un salt quali¬
tatiu molt important per a Barcelona.
Aquests projectes depenen majoritària¬
ment d'altres administracions públiques,
ja sigui l'Estat, ja sigui la Generalitat. El
que podem fer nosaltres és empènyer,
ajudar, reivindicar... Recordar que s'ha de
fer tot això. Llavors, quins són els projec¬
tes més propis de l'Ajuntament dins d'a¬
quest marc? Doncs miri, que l'AVE vagi a
l'aeroport, a Sants, i sobretot, a la gran
estació nova, la que volem, que és La
Sagrera. Que la Línia 9 de metro, a part
de tot el lligam de barris que va des de

_Aquí rau la dificultat
a combinar una

eina de comunicació

alhora útil per
a la condició de

treballador municipal
i coherent amb

la funció pública,
és a dir, amb el

concepte de servei
al ciutadà.
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_Em fa la impressió
que, com a col·lectiu,

hem guanyat en
eficiència i hem

perdut un xic la
il·lusió. Com que ens

n'hem sortit de molt

grosses i ens ha anat
molt bé en el passat,

ara hauríem de

recuperar la
innocència que

teníem, o que tenia
aquest Ajuntament.

Badalona i Santa Coloma fins a Sagrera i
la Ronda del Mig, arribi també a l'aero¬
port i als dos recintes de la Fira (Montjuïc
1 i 2). O que si es fa la depuradora del
Baix Llobregat, hem d'aprofitar per posar
al dia en normes europees la depuradora
del Besòs. I en aquest punt s'ha d'afegir,
òbviament, el Fòrum 2004 i la gran trans¬
formació urbanística i infraestructura! que
comportarà a la banda del Besòs; el Pla
22@, és a dir, com el Poblenou està pas¬
sant de la indústria del segle xix a la del
segle xxi... Com a projectes per millorar,
insisteixo, l'ocupació, la base econòmica,
el futur de la ciutat, juntament amb el
gran programa d'inversions de proximitat.
Les dues coses.

Però la viabilitat d'aquests projectes de
ciutat no depèn de l'Ajuntament.
R.S. Miri, l'AVE arribarà a Barcelona. Serà
el 2004, serà el 2005, però arribarà a Bar¬
celona. És evident que Barcelona no per¬
drà el tren d'alta velocitat, que quedarà
reforçada en les seves relacions amb la
resta d'Espanya i d'Europa. Jo no en sé
prou per dir-li si passarà per aquí o per
allà. Però és evident que ho hem de fer
servir, això. És evident que s'estan
ampliant l'aeroport i el port, que s'acaba¬
rà fent un programa d'infraestructures de
transport metropolità més potent del que
hem tingut fins ara. Que l'AVE arriba a
Barcelona? Doncs nosaltres arreglem Sant
Andreu-Sagrera. Tot això són elements
enormement positius per a Barcelona. La
ciutat no sols ha d'estar amatent al que
han de fer les altres administracions, sinó
que ha d'incorporar el seu programa
específic per aprofitar-se'n.

Quines són, segons el seu parer, les assig¬
natures pendents de l'Ajuntament a
hores d'ara?
R.S. Crec que les assignatures que l'Ajun¬
tament ha tingut al llarg d'aquests anys
s'han aprovat bastant bé. Si ens queda
alguna cosa pendent és tenir un pèl més
d'entusiasme per la feina que fem. Em fa
la impressió que, com a col·lectiu, hem
guanyat en eficiència i hem perdut un xic
la il·lusió. Com que ens n'hem sortit de
molt grosses i ens ha anat molt bé en el
passat, ara hauríem de recuperar la inno¬
cència que teníem, o que tenia aquest
Ajuntament.

Abans dels Jocs Olímpics?
R.S. Després d'haver triomfat el 92, ara
tocaria fer un altre salt qualitatiu cap
endavant. Hauríem de millorar el que jo
en dic l'autoestima, la convicció que treba¬
llem per a una administració molt bona,
molt important, amb una missió esplèndi¬
da i amb moltes capacitats per desenvolu¬
par-la. I potser ens sobra un punt d'escep¬
ticisme, de déjà vue, no sé si m'explico.
Hem de crear una altra rampa de llança¬
ment. Em sembla que el 2004, com a
objectiu, com a projecte de ciutat i de ges¬
tió, hauria de ser una fita. Una vegada, un
company de treball -va ser Josep Antoni
Acebillo- em va dir: "No se puede gestio¬
nar sin un sueño". Sense somnis, la gestió
esdevé feixuga, un xic avorrida, i crec que
nosaltres tenim el somni de la nostra ges¬
tió, que és servir els ciutadans, estar més a
prop de la gent i tenir un projecte. Durant
una colla d'anys, en aquesta casa només
parlàvem de si seríem capaços o no de
pagar els Jocs. I anàvem molt apretats.
Costava pagar les factures i costava que en
Marull ens deixés algun caleró per gastar o
per invertir. Ara tot està més bé des d'a¬
quest punt de vista, però ens falta un pèl
d'il·lusió, de força.

Ens hem acomodat.
R.S. Segurament. Però penso també que
la utilització en positiu de les noves tec¬
nologies, dels canvis que es produeixen al
món i de tots aquests elements dels quals
hem parlat abans haurien de ser un revul¬
siu per a tots nosaltres. Això i una il·lusió
renovada de servei a les ciutadanes i ciu¬
tadans i tenir confiança en el nostre pro¬
jecte. Confiança i ambició. I endavant.
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com funciona

dossier

Producció editorial en quadricromia

Fa poc més d'un any que l'Ajuntament
de Barcelona va renovar els seus

serveis editorials. La creació del Depar¬
tament d'Imatge i Producció Editorial
i del Consell d'Edicions i Publicacions
obria una nova etapa, caracteritzada
per una nova línia d'activitat editorial
i la modernització dels mètodes de ges¬
tió. El Departament d'Imatge
i Producció Editorial és el centre neuràl¬

gic d'aquesta tasca editora. Aquí s'edi¬
ten tots els llibres, revistes o qualsevol
altre material imprès municipal.
El present dossier ens apropa a aquest
món, des de les estratègies per definir
els productes i la revolució tecnològica

^ins al procés que fa possible, a partir
f¿táuna idea, l'edició d'un llibre. Així és
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L estrategia
editorial
de l'Ajuntament
La renovació dels serveis editorials de l'Ajuntament
obligava a replantejar quina és la tasca editora que
ha de desenvolupar una administració pública com
ara el Govern municipal. És a dir, què és el que ha
de publicar, per què i com portar-ho a terme.

L'Ajuntament posseeix una quantitat d'informa¬
ció ingent sobre Barcelona i la seva evolució, des
dels fons de l'Arxiu Històric de la Ciutat fins a les
col·leccions dels museus municipals, i té l'obligació
de difondre aquest valuós patrimoni. Però també
ha de posar a l'abast dels ciutadans publicacions
sobre temes d'interès públic (biblioteques, equipa¬
ments esportius, xarxa cultural, qüestions educati¬
ves...) i promoure Barcelona amb obres divulgatives
sobre els projectes de ciutat.

"L'Ajuntament ha de publicar, en principi, tot
allò que no publicaria l'empresa privada -explica
Vladimir de Semir, regidor de la Ciutat del Coneixe¬
ment i president del Consell d'Edicions i Publica¬
cions,- perquè l'Administració no ha de fer la com¬
petència al sector privat, no és la nostra feina."
Amb aquest objectiu, s'han adoptat dues estratè¬
gies. La primera, una de les grans apostes en aques¬
ta nova etapa, és la coedició amb l'empresa priva¬
da. Mitjançant aquesta fórmula, l'Ajuntament
impulsa la publicació de llibres que la iniciativa pri¬
vada no hauria emprès per si mateixa. Al mateix
temps, es beneficia d'una reducció significativa de
costos, d'un tiratge més ampli, i aprofita els canals
de distribució comercial del sector privat, tot garan¬
tint una difusió més gran de les obres. "Insistirem
més en aquesta línia de col·laboració amb el món
editorial per tirar endavant projectes d'interès
comú. Amb la coedició, cobrirem despeses i tindrem
més impacte", afirma Vladimir de Semir. La segona
estratègia consisteix a publicar aquells productes
propis que mai no farien les editorials, perquè no
són comercials.

El Consell d'Edicions i Publicacions és l'encarregat
de coordinar l'activitat editorial de l'Ajuntament de
Barcelona i d'establir les seves línies d'edició.

El Consell treballa en una col·laboració estreta

amb la Direcció de Comunicació i Qualitat, perquè el
seu objectiu és assegurar la coherència de tot el mis¬
satge institucional, també pel que fa a altres suports,
com ara la web municipal. Segons assenyala Vladimir
de Semir, "no es tracta de controlar, sinó de coordi¬
nar per tal de mantenir la unitat de tota la línea
comunicativa de l'Ajuntament".
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La revolució editorial:
de l'era Gutenberg a l'era digital

L'aplicació de les
noves tecnologies a les
arts gràfiques ha portat
grans avantatges al
món editorial. Una de
les principals, sens
dubte, és la millora del
producte. "Amb un clic
a l'ordinador, s'intro¬
dueix un canvi que
abans requeria un pro¬
cés manual d'hores",
assenyala José Pérez Freijo, cap del Departament d'I¬
matge i Producció Editorial. En dos minuts es pot
modificar una portada, quan abans calia una setma¬
na per fer-ho. Però a més, l'ordinador obre possibili¬
tats gairebé il·limitades a la creativitat. Tornem a l'e¬
xemple de la portada. Tradicionalment, es componia
manualment sobre un full, al qual s'afegien les imat¬
ges i el text, amb un determinat tipus de lletra i
colors. Qualsevol proposta nova implicava tornar a
repetir tot el procés, i per tant les opcions estaven
limitades pels costos i el temps. Per contra, amb els
moderns programes informàtics, es pot jugar amb les
idees de forma gairebé il·limitada: el suport digital
permet canviar ràpidament les imatges, els colors de
fons, el tipus de lletra, la composició... Els únics límits
serien la imaginació del dissenyador i les directrius
del client. I això és aplicable tant a una portada de
revista com a un cartell o a la maquetació de la pàgi¬
na d'un llibre.

D'altra banda, la informàtica també permet con¬
trolar millor els proces¬
sos de treball. La panta¬
lla de l'ordinador revela
automàticament com

està el llibre, revista o
fullet en tot moment i,
com que el suport és
digital, resulta senzill
modificar qualsevol in¬
cidència sobre la marxa.

El resultat de tot plegat
és un producte de molta més qualitat.

Un altre avantatge és l'estalvi de temps i recursos.
Ara, entre l'acte creatiu i el producte final, els pro¬
cessos són més fàcils i més ràpids. Es nota sobretot a
l'apartat de preimpressió i fotomecánica, on s'han
estalviat molts passos intermedis quan s'ha traslladat
a la xarxa informàtica.

El 1450, en introduir el
procés d'impressió per
mitjà de tipus mòbils
metàl·lics, Gutenberg
va posar les bases
d'una revolució per a la
transmissió de la

paraula escrita, del
coneixement, sense la
qual, avui, la nostra
societat seria inimagi¬
nable. Als nostres dies,

gairebé cinc segles després, una nova revolució està
sacsejant el món editorial. Aquesta potser és més
silenciosa, però no per això menys important: les
noves tecnologies estan transformant de forma
espectacular els processos de treball que fan possible
la producció de llibres, revistes o qualsevol altre
objecte imprès. I en un altre nivell també han comen¬
çat a afectar els sistemes de difusió i venda d'aquests
productes: la seva incorporació a Internet permetrà
que arribin a més gent i fins i tot que es puguin
adquirir directament a la xarxa.

No es pot aïllar l'impacte de les noves tecnologies
a un sol àmbit. La revolució digital està modificant les
nostres vides en la mateixa mesura que el funciona¬
ment de les empreses i institucions, i en aquest procés

l'Ajuntament de Barce¬
lona no és una excep¬
ció. Com tampoc no ho
és, òbviament, el De¬
partament d'Imatge i
Producció Editorial, que
està adaptant els serveis
editorials municipals a
les noves tecnologies.

A les instal·lacions
de la impremta, seu del
departament, a la Zo¬
na Franca, han canviat
moltes coses als últims

temps. S'ha passat del
plom i la linotipia a l'ordinador, de la Letraset a les
fonts digitals, dels missatgers a la fibra òptica, de l'as-
tralon de muntatge a la imposició per ordinador, del
fotolit al computer to play, de la impressió clàssica a
la impressió digital. Només és el principi d'una
modernització que convertirà allò que era un equi¬
pament tradicional d'arts gràfiques en un departa¬
ment de gestió editorial del segle xxi.
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dossier

Memoria històrica de la ciutat

Conèixer i ensenyar la ciutat

Títols en preparació:
Adolf Florensa

Aproximació detallada a l'obra i activitat d'Adolf
Florensa i Ferrer (1889 -1968), arquitecte municipal i
protagonista de la reforma del nucli antic de Barce¬
lona que s'inicià els anys vint.

Llibre Verd
Primer recull dels usos i costums de la ciutat dels

segles xiv i xv, que és també el primer llibre sobre Bar¬
celona que conserva l'Ajuntament als seus arxius.
Coedició d'aquest manuscrit il·luminat amb miniatu¬
res, caplletres, orles i sanefes, de gran interès artístic,
històric i paleogràfic. Se'n faran dues edicions, una
divulgativa i una segona en facsímil.

Altres títols:
- Aliments sagrats: Oli, Vi i Pa de la Mediterrània
- Planimetría de la ciutat de Barcelona

Si la col·lecció anterior se centra en el passat, el
present és el protagonista d'aquesta. La ciutat, avui,
amb totes les seves possibilitats, a les mans dels ciu¬
tadans.

Darrers títols publicats:
Parcs i jardins de Barcelona

Seixanta parcs, classificats en funció de si són his¬
tòrics, temàtics, urbans o forestals, i una àmplia selec¬
ció de jardins de barri, la major part de creació
recent, conformen aquesta guia imprescindible per
gaudir dels espais verds de la ciutat.

Barcelona. Biodiversitat urbana
Guia sobre la biodiversitat barcelonina, feta per

Martí Boada, Laia Capdevila i el Centre d'Estudis
Ambientals de la UAB. Per conèixer les espècies que

El Pla de
Publicacions
Municipals

Una de les primeres tasques del Consell d'Edicions i
Publicacions ha estat la de posar en marxa un nou Pla
de Publicacions Municipals. El que s'ha fet és reduir el
nombre de col·leccions a quatre, tot adaptant-les als
objectius de l'actual línia editorial de l'Ajuntament.
Són les següents:

Col·lecció que recupera tot allò que fa referència
al passat i la memòria de la ciutat, des del patrimoni
arquitectònic o museístic fins al pensament, la
memòria col·lectiva o els mateixos serveis municipals,
ja sigui a través d'estudis, catàlegs d'exposicions
sobre la història barcelonina, llibres de fotografia o
les edicions de l'Arxiu Històric de la Ciutat.

Darrer títol publicat:
Barcelona, memòria d'un segle

Un repàs, dècada a dècada, de la història de Bar¬
celona al segle xx, fet pels periodistes Josep Maria
Huertas i Jaume Fabre, amb la col·laboració de Rafael
Prades. Es recuperen els fets més significatius succeïts
entre el 1900 i el 1999, any per any, acompanyats d'i¬
matges d'època i de cròniques que destaquen les
principals etapes de l'evolució de la ciutat al llarg dels
últims cent anys.
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habiten als nostres parcs, espais públics, estanys, plat¬
ges i infraestructures viàries: des de tot tipus d'arbres
i plantes fins a animals com ara el ratpenat, l'òliba o
el falcó pelegrí.

Títols en preparació:
La Boqueria, catedral dels sentits

Manuel Vázquez Montalbán i tres fotògrafs recre¬
en el gran mercat de Barcelona i un dels més famosos
del món, que acaba de remodelar-se.

Biblioteca La Fraternitat
Història d'un edifici i una entitat de Ciutat Vella

-la Cooperativa Obrera La Fraternitat- des dels seus

inicis, el 1879, fins a l'actualitat, amb la inauguració
de la biblioteca del mateix nom.

El subsòl de Barcelona

Recorregut pel circuit soterrani que va des del
Museu d'Història de la Ciutat fins a la Catedral.

Escultures de Barcelona
Les cent millors escultures de la ciutat, comenta¬

des una per una. Guia coeditada amb l'editorial Polí-
grafa (més informació a la pàgina 29).

Gran Enciclopèdia de Barcelona, de la A a la Z
Enciclopèdia en quatre volums amb tota la infor¬

mació sobre la nostra ciutat, coeditada amb Enciclo¬
pèdia Catalana.

Construir la ciutat

Com s'està construint la Barcelona del futur. La
col·lecció se centra en els projectes i el planejament
urbanístics, el medi ambient i els nous equipaments
de la ciutat.

Títols publicats:
Balanç de la Ciutat 2000

La conferència que, tradicionalment, fa l'alcalde
al Col·legi de Periodistes cada començament d'any.
En aquest cas, es tracta del balanç de l'any 2000 i la
projecció municipal al 2001.

Títols en preparació:
-Barcelona 2004, plans i projectes.
-Barcelona22@. Poble Nou.

Per unificar totes aquestes línies editorials,
el Departament d'Imatge i Producció Editorial
ha dissenyat un codi gràfic i una normativa
per a les publicacions municipals.

Llibres institucionals

Són obres de prestigi i gran qualitat gràfica que es
donen com a obsequi, en representació de la institu¬
ció municipal o de la ciutat, als actes protocol·laris.
Cada llibre és singular en format i contingut. L'últim
publicat ha estat Barcelona+, dedicat a joves crea¬
dors barcelonins especialitzats en el treball amb la
imatge (disseny, fotografia, il·lustració...) i coeditat
amb Actar, que aquest mes de juny es presentarà a
l'Arts Director Club de Nova York. L'èxit d'aquest lli¬
bre ha obligat a reeditar el tiratge fins als 10.000
exemplars per a la versió en castellà i anglès.

El proper llibre institucional que es publicarà serà
La Casa Gran, en coedició amb Lunwerg. L'obra
repassarà la història del nostre consistori, tant pel
que fa a l'evolució del Govern municipal -el Consell
de Cent i les èpoques de més gran protagonisme-
com a l'edifici que l'allotja, amb tot el seu patrimoni
artístic.

A més d'aquestes col·leccions, l'Ajuntament edita
diverses publicacions periòdiques:
Barcelona Informació
Revista de serveis, adreçada al gran públic, amb un

tiratge de 600.000 exemplars. Recull les qüestions
ciutadanes més actuals, amb un bon nivell d'accep¬
tació: en una escala de 0 a 10, els barcelonins li ator¬
guen una qualificació de 7.
Barcelona. Metròpolis Mediterrània
Revista de reflexió i debat, creadora d'opinió sobre
els grans temes de la ciutat i la cultura, de periodici¬
tat trimestral.
La Municipal
Publicació de comunicació interna adreçada als tre¬
balladors municipals. Eina d'intercanvi d'informació
i experiència professional.
Publicacions especialitzades: Barcelona Economia
i d'altres
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dossier

Per a qui publiquem?

La resposta a aquesta pregunta és el primer requisit per
tirar endavant qualsevol iniciativa editorial de l'Ajunta¬
ment. O, dit d'una altra manera: quin és el nostre públic, a
qui volem arribar amb aquesta obra? A través del Pla de
Publicacions, l'Ajuntament de Barcelona es planteja com
arribar als ciutadans (amb un llibre, una revista) i quin
tipus d'informació transmetre. "No comencem a produir
cap llibre si no sabem a qui va adreçat. El contrari no té
sentit", afirma José Pérez Freijo, cap del Departament d'I¬
matge i Producció Editorial. No té sentit perquè els llibres
estan fets i pensats per no haver de llanguir al magatzem.

El perfil del producte i del públic s'estableix al Consell
d'Edicions i Publicacions. Definir el destinatari permet
adaptar el contingut i el format del producte a aquest lec¬
tor potencial, i també facilita la promoció i distribució.
Una guia sobre la ciutat ha de tenir un llenguatge i disseny
molt accessibles perquè està adreçada a un públic més
ampli que, per exemple, el Balanç de la Ciutat anual, de
contingut tècnic per a l'ús de professionals, bàsicament, o
que un llibre sobre la memòria de la ciutat, els destinata¬
ris potencials del qual podrien ser investigadors especialit¬
zats o col·leccionistes, segons el cas.

I del producte a la distribució, que és precisament l'en¬
carregada de fer arribar els llibres als seus destinataris. El
nou Pla de Distribució municipal treballa en tres fronts.
El primer és el de la distribució massiva, per portar les
obres a les llibreries i al públic en general, tasca que se sub¬
contracta a una empresa del sector. En el cas de les coedi¬
cions amb l'empresa privada, aquest punt queda reforçat
per la distribució que fan les editorials mateixes, més àmplia que la municipal. El segon punt és el de la dis¬
tribució especialitzada en espais o col·lectius que tenen els seus propis punts de venda, com ara llibreries ins¬
titucionals (Diputació, Generalitat i l'Ajuntament mateix) i col·legis professionals. Finalment, figura el mun¬
tatge d'estands i punts de venda amb motiu d'activitats públiques com ara Sant Jordi, exposicions i fires, o la
venda per Internet.

Hi ha un altre element important. Amb la remodelació dels serveis editorials de l'Ajuntament, s'ha creat,
per primer cop, un servei de distribució especialitzat per a tot el consistori. Qualsevol departament o institut
municipal pot utilitzar-lo per distribuir els seus productes, amb tots els avantatges (d'estalvi econòmic, de
temps i de gestió) que això comporta.
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Fem un llibre: Escultures de Barcelona

La idea
Barcelona atresora un impor-

tantíssim patrimoni escultòric,
tant per la seva quantitat com

qualitat. Obres de Llimona, Clarà,
Miró, Gehry, Lichtenstein, Chillida,
Brossa, Tàpies o Oldenburg enri¬
queixen els nostres carrers i places.
No obstant això, fins ara només
s'havien publicat inventaris par¬
cials de les escultures urbanes. El
Consell d'Edicions i Publicacions
decideix editar un llibre d'art amb
un CD sobre l'univers d'escultures
de la ciutat.

El públic
L'escultura urbana té un públic

potencial molt ampli, gairebé el
podríem anomenar universal: ciu¬
tadans, turistes, professionals de
l'art, l'arquitectura o l'urbanisme,
i també institucions de l'Estat o de

l'estranger. També té un interès
comercial, i, de fet, l'empresa pri¬
vada es mostra oberta a fer aquest
producte.

El mètode
A partir dels punts anteriors, el

Departament d'Imatge i Producció
Editorial opta per la fórmula de
coedició amb l'editorial Polígrafa.

Definició del producte
L'anàlisi documental revela que

el projecte és complex, ja que el
patrimoni escultòric és massa

ampli per quedar reflectit en un
sol llibre. Es decideix fer un llibre
artístic amb una selecció d'unes
cent obres -les escultures i escul¬
tors més interessants del segle xx a
Barcelona-, amb una introducció
sobre l'evolució de l'escultura a la
ciutat. Per completar la informa¬
ció, la guia s'acompanyarà d'un
cd-rom, on figuraran les obres res¬
tants i itineraris per conèixer-les.
Atès el públic potencial, s'editaran
versions en català, castellà i

DE LA TEORIA A LA PRÀCTICA.
Un cop tancat el pressupost i

signat el contracte amb l'editorial,
es crea un equip de treball a tres
bandes: un tècnic del Departa¬
ment d'Imatge i Producció Edito¬
rial, un d'Urbanisme de l'Ajunta¬
ment i un tercer de Polígrafa
establiran les directrius a seguir.

L'elaboració

Comença la tasca de documen¬
tació: l'equip de treball encarrega
textos i fotografies. És l'etapa més
complicada, i també la que marca
la durada del procés, que pot
oscil·lar entre tres mesos i un any.
Paral·lelament, es dissenya el for¬
mat del llibre. Les següents fases
són la correcció i traducció dels
textos, maquetació, revisió de les
maquetes i disseny de la portada.

"Allò més important és una
bona documentació, i també és

molt important la revisisó
d'estil i maquetes."

Producció editorial
i impressió

O la materialització física del
llibre. Es tria el paper i s'inicia el
procés de fotomecánica: escaneig
de les imatges, imposició, fotolits,
planxes i, finalment, la impressió i
enquadernació.
El llibre ja està
a punt.
Només cal
distribuir-lo
i que

agra
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Paper i suport digital
Han iniciat una beneficiosa convivència gràcies a les
noves tecnologies. Internet ha esdevingut un magní¬
fic canal de difusió per al sector editorial. La xarxa ha
fet possible que els llibres -com qualsevol altre tipus
de material o informació- arribin arreu del món. El

Departament d'Imatge i Producció Editorial ha incor¬
porat a Internet el seu catàleg de llibres, revistes i
vídeos, amb informació sobre totes les novetats. Inter¬
net és una gran caixa de ressonància, un gran centre
de documentació on es poden consultar ressenyes o
sumaris de totes les publicacions del consistori.

Una altra de les aportacions d'Internet serà el tre¬
ball on line. Al món editorial conflueixen més de

quinze professionals per fer un producte. La xarxa
permetrà la seva interrelació, el treball on line i el
teletreball. Aplicat a l'Ajuntament, això suposa tre¬
ballar on line des de serveis situats a diferents edificis

municipals.
El vessant divulgatiu d'Internet resulta molt

valuós per a edicions especials sobre el patrimoni
municipal. És el cas del Llibre Verd, obra medieval
barcelonina que va ser el primer llibre publicat a
Europa sobre usos i costums d'una ciutat. Aquesta
obra es publicarà properament en edició facsímil i
amb un tiratge reduït. Abans hauria estat un produc¬
te minoritari, però gràcies a la xarxa l'Ajuntament el
posarà a l'abast de qualsevol ciutadà del món, amb
una difusió que seria impossible per a la seva versió
en facsímil.

A més de la divulgació, Internet desenvoluparà
una segona funció molt important: la venda on line.
La web de publicacions municipal disposa d'un
correu electrònic per sol·licitar els llibres, i a hores
d'ara s'estudia la possibilitat que es puguin comprar
directament a la xarxa amb targeta de crèdit.

Així mateix, algunes publicacions periòdiques de
caràcter tècnic, que només són de consulta, han dei¬
xat d'imprimir-se en paper per passar íntegrament al
suport Internet. Es tracta de la Gaseta Municipal o de
l'Anuari Estadístic. Aquesta mesura no només permet
estalviar els costos d'impressió, sinó que també facili¬
ta l'actualització constant de les dades i la recerca

d'informació per part de l'usuari.

El Departament d'Imatge i Producció Editorial
ofereix servei d'assessorament a tots els departa¬
ments o organismes de l'Ajuntament que estiguin
interessats a editar qualsevol tipus de publicació, tot
posant al seu abast tècnis, dissenyadors, infraestruc¬
tura i experiència professional.

Per a més informació:
telèfons 93 402 31 31

93 402 31 03

Podeu consultar el catàleg de publicacions
municipals a les següents adreces d'Internet:
www.publicacions.bcn.es



Més de 60.000 consultes
mensuals a la Intranet

La Intranet municipal rep cada mes
més de 60.000 consultes, xifra que
duplica amb escreix les que es
registraven fa solament un any. El
servei de la xarxa corporativa més
utilitzat pels treballadors munici¬
pals és, i amb diferència, el recull
de premsa, que té una mitjana set¬
manal de 1.920 consultes. Les

següents pàgines més utilitzades
són la Biblioteca General (1.132
consultes), la Secretaria General
(1.001), el llistat de telèfons (966) i
l'Organització (396).

L'ús d'Intranet és cada cop més
freqüent entre el personal de
l'Ajuntament. El passat mes d'oc¬
tubre arribava a 40.000 consultes,
al novembre s'apropava a 50.000 i,
després d'una lògica davallada
durant el mes de desembre, al
gener vorejava 60.000 consultes i
al febrer ja les superava.
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Via Pública
Medi Ambient
Educació
Afers Socials
Salut Pública
Economia
Fòrum 2004
Anuncis Corporatius

PREMSA
1 de febrer de 2000

Destacats

L'Ajuntament analitza el futur del parc del Tibidabo, que serà
gestionat per una empresa en règim de concessió. (Diversos mitjans)

L'Ajuntament recupera el projecte de fer el tanaton del cementin de
Sant Andreu. (Avui)

Sis entitats cíviques de Barcelona van convocar ahir una manifestació
per exigir la conservació de l'edifici de La Modelo, un cop els
reclusos hagin marxat

d
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Barcelona, nou llibre de les edicions municipals I
Editorial Trianjl*. amb pròleg d* Manuel
Visque: Monlalbin i fotoqralies d* Per» Vnis i
Francisco Ontañón Més dades en *1 nostre
Catàleg d* Urbtes <f aquesta web.

Barcelona d'excussté. Excursionisme i escoltisme
més «olla del lleure ciutadà, nou llibre de les
edicions municipals, un treball col·lectiu
d'especialistes en *1 tema. profusament il·lustrat
Més dades en et nostre Catileq de Llibres
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Intranet és la xarxa corporativa
de l'Ajuntament de Barcelona.

A través d'aquest servei els treba¬
lladors municipals poden accedir a

les actes de l'última
reunió celebrada en

un districte; consultar
les ordenances; acce¬
dir als anuncis de la

Gaseta-, llegir la
declaració de princi¬
pis del Fòrum
Universal de les
Cultures; esbrinar
com seran, quant cos¬
taran i on s'ubicaran
les futures bibliote¬

ques, o consultar el
Pacte per a la
Mobilitat.

La connexió entre tots els ordi¬
nadors de l'Ajuntament ofereix

■ 03 4 03 3 í 31 CorreuEta

nombrosos avantatges: permet
realitzar consultes que fins ara
requerien pèrdues de temps o des¬
plaçaments, permet un transvasa¬
ment quasi instantani de volums
d'informació importants entre les
diferents seus i, entre moltes altres
coses, suposa un estalvi d'una tona
de paper cada mes.

La informació s'ofereix distri¬
buïda en diferents apartats: òrgans
de govern, legislació i normatives,
personal, webs sectorials (urbanis¬
me, via pública...), informació
i documentació, recull d'indicadors
i documents estratègics i estudis.

La implantació d'Intranet arri¬
barà a tots els ordinadors de

l'Ajuntament en un curt termini
de temps.
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El Fòrum Universal
de les Cultures més a prop
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El 2004 tots els ciutadans i ciutadanes de Barcelona tenim una cita inelu¬

dible. A la nostra ciutat s'hi celebrarà el primer Fòrum Universal de les

Cultures, un gran esdeveniment internacional que té com a eix principal
el reconeixement i la valoració de la diversitat. El Fòrum Barcelona 2004

és una festa per celebrar les diferències que ens uneixen i totes les cul¬
tures del món estan convidades a participar-hi; és també un espai per al

diàleg i la reflexió.

El Fòrum és una celebració oberta
a persones de totes les edats i
condicions. Per això s'hi faran
activitats de molts tipus diferents
perquè cadascú hi trobi motius
per visitar-lo. Tindrà, d'una
banda, un caràcter essencialment
lúdic, amb un extens i variat pro¬
grama d'exposicions, actes i
espectacles. Serà un indret per
conèixer i fer coses diferents, per
aprendre d'altres cultures, per
passejar-hi o passar-hi una bona
estona, per endinsar-se en músi¬
ques i danses per nosaltres poc
conegudes, per assaborir especia¬
litats culinàries procedents de
diferents racons del món, per
experimentar noves sensacions. Hi
descobrirem el valor que té la
diversitat i els motius per defen-
sar-la.

El Fòrum Barcelona 2004 està
també obert a la reflexió. Per això
s'estan organitzant debats a dife¬
rents nivells que permetran l'in¬
tercanvi d'informació, de plante¬
jaments i de propostes sobre
temes que tenen a veure amb tres
àrees temàtiques específiques: la
diversitat cultural, el desenvolu¬

pament sostenible i les condicions
de la pau. Totes tres formen part
de les agendes dels organismes
internacionals i nombrosos pro¬
fessionals de tot el món hi dedi¬
quen el seu esforç i coneixements.
El Fòrum se'n vol fer ressò i vol
constituir una plataforma de tro¬
bada entre les persones preocu¬
pades per resoldre qüestions que
hi estan relacionades.

El Fòrum Barcelona 2004 té
l'escenari a la vora del mar i al
costat del riu Besòs, en una àrea
urbana que en aquests moments
s'està reconstruint i que, després
d'aquest esdeveniment, serà un
nou barri residencial i econòmic
de la ciutat. El Fòrum està orga¬
nitzat per l'Ajuntament de
Barcelona, la Generalitat de
Catalunya i el Govern espanyol i
compta amb el suport unànime
de tots els països membres de
la UNESCO. El Fòrum Universal
de les Cultures té voluntat de
continuïtat en el futur i quatre
ciutats ja s'han mostrat interessa¬
des a celebrar-ne el proper,
l'any 2008: Toronto, Oporto,
Montevideo i Boston.

' i \
Fòrum

Barcelona 2004

Quan se celebra?
S'inaugurarà el 23 d'abril, dia de
Sant Jordi i dia mundial del llibre,
i es clausurarà el 24 de setembre,
amb les festes de la Mercè.

A Barcelona, al front litoral prò¬
xim al riu Besòs, en una àrea que
actualment s'està reurbanitzant i

que es guanyarà per a la ciutat.
S'acabarà així l'obertura de la
ciutat al mar iniciada el 1992.

Qui hi podrà participar?
El Fòrum és un gran esdeveni¬
ment popular obert a tothom, i
Barcelona hi convida la gent de
tot el món.

Qui l'organitza?
L'Ajuntament de Barcelona, la
Generalitat de Catalunya i el
Govern espanyol. També hi
col·labora i hi dóna suport la
UNESCO.

Qui el finança?
Una part l'aporten les tres admi¬
nistracions; una altra, els patroci¬
nadors privats, i una tercera, el
mateix Fòrum amb els ingressos
que generi (entrades, conces¬
sions, llicències, etc).

Els socis
Fins ara Telefónica i Endesa parti¬
cipen en el Fòrum amb el patroci¬
ni de més alt nivell, que compor¬
ta una aportació de 1.500 milions
de pessetes.

Els patrocinadors
Fins ara dues empreses donen
suport al Fòrum amb el patrocini
de segon nivell, que comporta
una aportació de 300 milions de
pessetes: IBM i MRW.
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ZeroSet Barcelona:
La idea li va arribar durant un dinar a Santiago de Compostel·la, l'octu¬
bre del 1999. A la ciutat gallega se celebrava el congrés anual de la
Societat Espanyola d'Epidemiologia, i la Carme Borrell, metgessa epide-
miòloga de l'Institut Municipal de Salut Pública (IMSP), n'era una de les
assistents. En aquell dinar va coincidir amb uns col·legues del País Basc. Li
van explicar que al Servei Basc de Salut havien tirat endavant el projecte
de donar el 0,7 per cent dels seus sous amb finalitats humanitàries. "A mi
em va agradar la iniciativa, la vaig trobar molt interessant -diu Carme
Borrell- I vaig pensar que a Barcelona també devia haver-hi treballadors
disposats a fer-ho, però que no hi havia ningú per canalitzar això."

els treballadors municipals,
amb la cooperació
humanitària

Dit i fet. En tornar a Barcelona,
Carme Borrell va plantejar el
tema a altres companyes de feina
i es van posar mans a l'obra. I així,
cap al final del 2000, va néixer
l'Associació ZeroSet Barcelona al
si de l'IMSP. Actualment, Elia Díez
n'és la presidenta; Isabel Ricart, la
secretària, i Carme Borrell, la tre¬
sorera.

ZeroSet Barcelona és una ini¬
ciativa oberta a tots els treballa¬
dors de l'Ajuntament de
Barcelona que, com s'ha explicat
abans, vulguin destinar el 0,7 %

de la seva nòmina neta al finan¬
çament de projectes de coopera¬
ció humanitària. Una de les carac¬

terístiques més interessants d'una
associació d'aquest mena -també
n'hi ha als ajuntaments de Santa
Coloma de Gramenet i de
Sabadell, i a la Universitat del País
Basc- és que es tracta d'una ini¬
ciativa desenvolupada i gestiona¬
da pels treballadors mateixos: són
ells qui trien el projecte al qual
volen destinar la seva donació, i
cada sis mesos els diners es trans¬

fereixen a un compte corrent de

les ONG que desenvolupen
aquests projectes. D'aquesta
manera, s'assegura que les dona¬
cions arribin a la seva destinació.
Cada any es farà un seguiment
dels projectes escollits. A hores
d'ara, en financen sis: cinc de
diferents organitzacions no
governamentals -Medicus Mundi
Catalunya, Entrepobles, Veteri¬
naris sense Fronteres, Amics de
Vicki Sherpa (Nepal), Cooperacció
i Associació EDUCO-, que estan
dedicats, per exemple, a la cons¬
trucció d'un menjador escolar a
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Vallecito (Bolívia) o a contribuir al
desenvolupament econòmic i
social de les dones al sector rural
del Salvador, a més d'un destinat
al Casal dels Infants del Raval.

"Crec que està molt bé que
sigui una iniciativa directa dels
treballadors i treballadores", afir¬
ma Carme Borrell, que és membre
d'un parell d'ONG i a les seves
hores lliures, a part del temps que
dedica a l'associació, treballa en

un projecte de l'organització
Cooperacció a Cuba, relacionat
amb la seva feina. "Em sembla bé

que la gent s'impliqui en això,
que pensem en alguna cosa més
que en la nostra feina, el sou i el
conveni, fer alguna acció desinte¬
ressada", continua. "Jo, pel meu
tipus de treball, penso sovint en
les desigualtats socials que hi ha a
Barcelona. I és que la riquesa està
molt mal repartida."

Un dels objectius de l'associa¬
ció ZeroSet Barcelona és esten¬
dre aquesta iniciativa al màxim
nombre de departaments

municipals. I amb el temps
creuen que també podria impul¬
sar accions semblants a altres
empreses o àmbits. ZeroSet
Barcelona està integrada per
unes catorze persones. "Ja
sabem que això és un procés
lent. I anem avançant a poc a

poc", diu Carme Borrell. "Per
això, allò que també voldríem és
trobar gent disposada no només
a donar el 0,7 % del sou, sinó
també a col·laborar en la implan¬
tació de la iniciativa."

De moment, s'ha constituït un
grup de coordinació que es reu¬
neix cada tres setmanes, fora de
l'horari laboral, a la seu legal de
l'associació, que es troba al
mateix Institut Municipal de
Salut Pública (pl. Lesseps, núm.
1). "La nostra direcció (de l'IMSP)
ens ha donat suport en tot",
assenyala Carme Borrell. I ara
estan preparant un butlletí per
mantenir informats els socis,
que es publicarà cada tres o
quatre mesos.

INFORMACIÓ
La gent interessada a participar
en aquest projecte pot trucar a

l'IMSP, al telèfon

93 238 45 45

O enviar un e-mail
a les següents adreces:

Carme Borrell
(cborrell@imsb.bcn.es)

Elia Díez

(ediez@imsb.bcn.es)

Lourdes Egea
(legea@imsb.bcn.es)

Neus Mollet
(nmolletb@mail.bcn.es)

Marisa Parés

(mpares@mail.bcn.es)

Isabel Ricart

(iricart@imsb.bcn.es)
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El proper mes de juny (del 8 al 16) se celebra a la ciutat
americana d'lndianapolis la 9ena edició dels World Police &
Fire Games. Aquesta edició comptarà amb una nombrosa
representació del nostre Ajuntament, ja que hi participaran
membres de la Guàrdia Urbana i Bombers.

Per altra banda, cal assenyalar que Barcelona prendrà el
relleu organitzatiu d'aquests Jocs. Barcelona tornarà a viure
aquells inoblidables moments de l'estiu de 1992....
Novament la ciutat tindrà l'oportunitat d'oferir al món la
millor de les seves virtuts: la seva capacitat organitzativa.

Què són els WP&FG?
Els World Police & Fire Games van ser creats per la
Federació Atlètica de la Policia de Califòrnia sota la
direcció de l'ara ja jubilat cap de Policia de San
Diego (EU), Duke Nyhus.

La Federació Atlètica de la Policia de Califòrnia
va ser fundada el 1967 amb l'objectiu d'animar els
policies a l'entrenament físic i a participar en dife¬
rents tipus d'activitats de competició. El resultat va
ser la creació dels Jocs de la Policia de l'Estat de
Califòrnia.

Com que van tenir molt d'èxit i força difusió
arreu del món, va sorgir el desig d'organitzar una
competició internacional per a policies i bombers.

El que va començar com una competició nacional,
amb ànim fraternal i d'interrelació entre els profes¬
sionals de la Policia, va anar creixent i, a partir de
1985, es va convertir en els Jocs Mundials de
Bombers i Policies.

Els WP&FG són un campionat mundial multies-
portiu que consta de prop de seixanta-cinc esports
oficials, entre els quals hi trobem: atletisme, bàd-
minton, bàsquet (5x5 i 3x3), biatló, billar, bitlles,
boxa, canoa, ciclisme (carretera, bicicleta tot
terreny), cross-country, cursa d'orientació, dards,
esquaix, futbol i futbol-sala, golf, halterofília, hand¬
bol, hoquei gel, judo, karate, mitja marató, natació
(indoor i mar oberta), taekwondo, tennis, tennis
taula, tir (al plat, arc, pistola, rifle), pentatló policial,
petanca, pesca (aigua salada), push pull, regates,

rem, rugbi, voleibol (indoor i platja), waterpolo,
etc., i d'altres especialitats fortament arrelades a la
cultura anglosaxona (llançament de ferradura, pols
de braços, muster, tug of war, TCA, etc.).

En aquestes especialitats s'estableixen fins a sis
categories diferents d'edat i gènere, la qual cosa
permet d'incloure esportistes d'elit i no descuidar
els participants afeccionats.

Es tracta de l'única competició atlètica comparable
als Jocs Olímpics d'estiu. Atenent el nombre d'atletes,
a Barcelona confiem arribar als 10.000 esportistes.

Els WP&FG tenen participants d'arreu del món, és
per això que l'esdeveniment facilita i promou la reu¬
nió de policies i bombers amb el conseqüent inter¬
canvi d'experiències i inquietuds relacionats amb la
professió. Això comporta que, paral·lelament al des¬
envolupament dels Jocs, es portin a terme l'organit¬
zació d'exposicions, simposis i conferències de tipus
professional.

Guàrdia Urbana i Bombers de Barcelona partici¬
pen en aquests Jocs des de l'any 1993 (Melbourne -

Austràlia), any que Barcelona va presentar per pri¬
mer cop la seva candidatura. Després, a Calgary
(Canadà -1995) i Estocolm (Suècia-1999). A les tres
edicions, els nostres atletes van aconseguir
excel·lents resultats.

Per a la propera edició, Indianàpolis (EU-2001),
des del Sector de la Via Pública de l'Ajuntament s'ha
volgut potenciar la participació dels nostres atletes i
hi participaran cent membres d'ambdós col·lectius.
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El 2003 a Barcelona
Barcelona serà seu dels World
Police & Fire Games (Jocs
Mundials de Policies i Bombers) a
l'estiu de l'any 2003. Per a aques¬
ta cita volem comptar amb la
complicitat de tota la ciutadania
i, també, amb la vostra participa¬
ció!!!!!

Els Jocs del 2003 són molt

importants per a la ciutat en par¬
ticular i per a Catalunya en gene¬
ral; és per això que volem desper¬
tar en tu un esperit de col·labora¬
ció obert i generós que ens per¬
meti organitzar aquest espectacle
multiesportiu a un nivell que es
correspongui amb el que ja s'ha
assolit en les anteriors ocasions.

Volem demanar-te la teva partici¬
pació i col·laboració. També
volem despertar les teves inquie¬
tuds i iniciatives perquè col·labo¬
ris de manera activa en l'organit¬
zació d'una activitat (ja sigui en
l'àmbit de l'organització com a
tècnic esportiu, l'acompanyament
d'altres atletes o, si tens expe¬
riència en algun d'aquests
esports, com a àrbitre o jutge)
que, sens dubte, restarà com un
referent per a tots nosaltres.

Emplena la fitxa adjunta i fes-la
arribar al fax 932 915 060 al més
aviat possible.

El que va començar com

una competició nacional,

amb caire fraternal i

d'interrelació entre els

professionals de la Policia,

va anar creixent i, a partir

de 1985, es va convertir

en els Jocs Mundials

de Bombers i Policies.
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Butlleta d'Inscripció
DADES PERSONALS I PROFESSIONALS

Nom: Cognoms:
Data de naixement: Edat: DNI:

Adreça:
Població: Codi postal:
Província: Telèfon: (Mòbil) ...
E -mail:

Destí laboral:

Adreça:
Població: Codi postal:
Província: Telèfon: (Mòbil):. . .

Fax: E-mail:

Núm. de funcionari: Horari laboral:

Destí:

Descriu breument la teva feina:

Vols continuar en contacte i rebre informació sobre l'organització dels Jocs Mundials de Bombers i Policia de Barcelona 2003?
□ Sí □ NO

PROJECTE VOLUNTARIS BARCELONA 2003

El paper dels voluntaris serà molt important. Aquests Jocs mouran prop de 10.000 atletes dels cossos de bombers i policia d'arreu del
món. Necessitarem gent com tu, que s'hi impliqui, que ens ajudi. Vols venir?
• Vols participar com a voluntari en l'organització dels Jocs Mundials de Bombers i Policia del 2003?
□ SíD NO

• T'agradaria participar com a voluntari durant?:
□ el període previ a la celebració dels Jocs.
□ durant els dies de la celebració dels Jocs.

• Has participat en l'organització d'alguna competició esportiva? □ Sí □ NO
• Quina? Explica-la breument (especialitat, participants, instal·lacions, etc.)

• Com creus que podries col·laborar en l'organització dels Jocs Mundials de Bombers i Policia del 2003?
□ ESPORTS □ ESDEVENIMENTS ESPECIALS □ INSCRIPCIONS / RESULTATS

□ TRANSPORTS □ SEGURETAT □ INFORMÀTICA i COMUNICACIÓ
□ LLIURAMENT de MEDALLES □ TRADUCTOR / INTÈRPRET □ ALTRES FUNCIONS

• Saps idiomes? □ Sí □ NO
• Quins? Bàsic - Intermedi - Expert



Neix
"Barcelona fem memòria"

L'Arxiu Municipal de Barcelona

compta amb un ric i divers patri¬
moni documental municipal inte¬

grat per 24.000 metres lineals de
documents textuals i manuscrits,

figuratius, en imatge, sonors,

impresos i electrònics que consti¬
tueixen la memòria de l'evolució i

transformació de la ciutat des de

la constitució del primer Govern

municipal (1249) fins a l'actualitat
conservat a l'Arxiu Històric de la

Ciutat, l'Arxiu Municipal Adminis¬
tratiu i la xarxa d'arxius munici¬

pals de districte.

L'Ajuntament compta amb un sis¬
tema d'arxius que garanteix la
correcta organització, classifica¬
ció, descripció i accés a aquest
patrimoni cultural i documental
que constitueix la memòria
de l'evolució i transformació de
Barcelona.

Garantir la perdurabilitat
Aquest extraordinari volum de
documents i la seva creixent con¬
sulta pública fan aconsellable dur
a terme una actuació a curt i mitjà
termini d'un fort impacte per tal
de procedir a restaurar aquella
documentació que per la seva
antiguitat o per la feblesa del seu
suport està en perill greu de
degradació. En sintonia amb els
desafiaments derivats de la nova
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societat del coneixement, s'ha por¬
tat a terme els darrers anys des de
l'Administració municipal barcelo¬
nina una actuació que posa l'èm¬
fasi en els dos elements bàsics
d'una política arxivística moderna:
garantir la perdurabilitat d'un
patrimoni que constitueix la
memòria històrica de la ciutat i

assegurar-ne la difusió mitjançant
el recurs a les tecnologies de la
informació i la comunicació.

Intensificar, per tant, les mesu¬
res de prevenció i restauració,
sobretot en aquells documents el
suport dels quals és molt feble i
que requereix una actuació que en
garanteixi la perdurabilitat, i

també produir-ne còpies digitalit-
zades per tal d'afavorir l'accés
d'un ventall d'usuaris cada vegada
més nombrós i més plural pel que
fa als seus interessos. L'objectiu
consisteix a augmentar cada cop
més la consulta remota i, sobretot,
evitar la manipulació d'uns docu¬
ments sovint únics i irrepetibles.

La campanya "Barcelona fem
memòria" vol reforçar l'actuació
municipal empresa fa anys en
aquest àmbit mitjançant la impli¬
cació de la societat civil i, sobre¬
tot, d'aquelles entitats, empreses i
ciutadans sensibles a la necessitat

d'organitzar, preservar i difondre
un llegat documental que esdevé

un element cabdal en la confor¬
mació de la identitat i la recupe¬
ració de la memòria col·lectiva.

A través de l'Institut del

Paisatge Urbà i de Barcelona
Esponsor s'han obert dues línies
d'actuació encaminades a impli¬
car-hi el món de les empreses i
també els ciutadans interessats en

la història de la ciutat, mitjançant
la figura de l'Amic de l'Arxiu.

Aquesta fórmula de complici¬
tat es pot concretar en dues
modalitats: amb una quota
individual i amb la quota d'amic
protector. També és possible
col·laborar-hi fent aportacions
voluntàries.
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I Encontre Ciutadà
Internacional

"Barcelona, Ciutat Promotora de
la Pau".

Experts internacionals i repre¬
sentants de les grans ONG d'im¬
plantació mundial han fet un
diagnòstic sobre les problemàti¬
ques i nous reptes socials al nostre
planeta: els drets humans, el des¬
armament, el desenvolupament
humà i la justícia social, l'ecologia,
la globalització i mundialització, la

pau i prevenció de conflictes.
N'han analitzat les causes i han fet

propostes concretes per superar
els dèficits, conclusions que es
publicaran pròximament.

Aquí, la "veu ciutadana" ha
estat la gran protagonista, davant
de les grans plataformes i fòrums
de difusió de què disposen les ins¬
tàncies financeres, empresarials i
polítiques mundials.

Els passats 19, 20 i 21 d'abril va
tenir lloc a la Casa de la Con¬
valescència de l'Hospital de Sant
Pau el I Encontre Ciutadà Interna¬

cional, organitzat conjuntament
per la Regidoría de Participació
Ciutadana i Solidaritat i la Càte¬
dra Unesco per a la Pau i els Drets
Humans de la Universitat Autò¬
noma de Barcelona. L'Encontre
s'inscriu dins del programa-marc
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Any Europeu de les Llengües
L'Ajuntament de Barcelona promou el projecte
Xarxa Llengües 2001

L'Ajuntament ha signat un con¬
veni amb tretze empreses multi¬
nacionals segons el qual aques¬
tes es comprometen a potenciar
la importància de l'aprenentatge
de les llengües estrangeres en les
escoles municipals de formació
professional. Aquest conveni
forma part del programa Xarxa
Llengües 2001, que té l'objectiu
de fomentar l'estudi d'idiomes
estrangers durant les pràctiques
que els alumnes de formació
professional realitzen en ciutats
de la Unió Europea. Aquest pro¬
jecte s'emmarca dins l'Any
Europeu de les Llengües. A l'acte
de signatura van participar-hi
200 alumnes de cicles formatius
de grau superior de les escoles
municipals.

L'Ajuntament de Barcelona
promou en l'any europeu de les
llengües el projecte Xarxa
Llengües 2001, que té com a

objectiu la divulgació de la
importància del multilingüisme i
de l'aprenentatge de llengües
estrangeres amb la participació
de l'alumnat de formació profes¬
sional, d'empreses i dels mitjans
de comunicació. L'Associació
Xarxa Formació Professional està

integrada per dinou ciutats de la
Unió Europea i està impulsada
per l'Ajuntament de Barcelona.

Des del projecte Xarxa
Llengües 2001 es pretén que l'a¬
lumnat de cicles formatius de

grau superior participin en esta¬
des d'empreses de la Unió
Europea per tal de promoure l'a¬
prenentatge de llengües estran¬
geres mitjançant la immersió lin¬
güística. Pel que fa a les empre¬
ses, l'objectiu és que aquestes
facilitin l'accés al jovent de for¬
mació professional de les ciutats
de la Unió Europea associades al
programa Xarxa per fomentar el
coneixement de les llengües
estrangeres mitjançant la forma¬
ció en els centres de treball. El

conveni, d'altra banda, té l'ob¬
jectiu que els mitjans de comuni¬
cació es facin ressò de les accions
i resultats del projecte.
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2002

Any Internacional Gaudí
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gaudí2ttü02 Barcelona

L'any 2002 Barcelona commemorarà el 150è aniversari de
naixement d'Antoni Gaudí (1852-1926), l'arquitecte que
ha fet més coneguda la ciutat arreu del món.

A fi de celebrar aquesta efemèri¬
de, el Ple del Consell Municipal de
l'Ajuntament de Barcelona, en
sessió del dia 28 d'abril de 1999,
va decidir per unanimitat declarar
el 2002 l'Any Internacional Gaudí,
nomenar Daniel Giralt-Miracle
comissari general d'aquest esde¬
veniment i encarregar a l'Institut
de Cultura de Barcelona que aco¬
llís i desenvolupés una proposta
que es concreta en un seguit d'ac¬
tivitats que han estat presenta¬

des. L'Any Internacional Gaudí
donarà a conèixer la seva obra i
mostrarà com Gaudí va trencar

amb la tradició per proposar una
nova forma d'entendre l'arquitec¬
tura, tant pel que fa a l'aplicació
de la geometria, la concepció de
l'espai i els procediments cons¬
tructius, com a l'ús dels materials,
formes i colors amb què dotà
d'expressivitat les seves obres.

Concretament, d'entre les acti¬
vitats presentades destaquen més
d'una vintena d'exposicions que
abracen un ventall temàtic molt

ampli, des del biogràfic fins a les
aportacions a l'arquitectura, l'ur¬
banisme, el disseny, la ceràmica,
les relacions amb els col·labora¬
dors, els mecenes, els coetanis i
també la visió que els artistes han
tingut de Gaudí (Miró i Dalí).

També es preveuen la visita als
edificis més emblemàtics de

Gaudí, congressos i simposis orga¬
nitzats per diverses entitats que

s'han volgut afegir a aquesta
commemoració, activitats acadè¬
miques a les diverses universitats
catalanes i d'altres educativo-

didàctiques a escoles barceloni¬
nes, edició de publicacions, etc.

El Consell Promotor de l'esdeve¬
niment té un paper destacat en la
realització de l'Any Internacional
Gaudí.

La celebració de l'Any
Internacional Gaudí ha servit per
integrar tots els àmbits de la cul¬
tura directament relacionats amb
la figura del genial arquitecte, en
forma d'aquest Consell que està
compost per més d'un centenar
d'associacions, empreses i entitats
que s'han adherit a l'esdeveniment.

El Consell Promotor de l'Any
Internacional Gaudí està presidit
per l'alcalde de Barcelona. Com a

vicepresident actua el conseller de
Cultura de la Generalitat de

Catalunya.
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El Mercat del Born serà la biblioteca més

gran de Barcelona

El passat 12 de març, la ministra d'Educació
i Cultura, Pilar del Castillo; el conseller de
Cultura de la Generalitat de Catalunya,
Jordi Vilajoana, i l'alcalde de Barcelona,
Joan Clos, van signar l'addenda al conveni
d'adaptació de l'antic mercat del Born en
biblioteca, i van donar així llum verda a l'i¬
nici d'obres.

El conveni estableix que l'Ajuntament
cedeix l'edifici -que ha estat valorat en
4.000 MPTA-, el Ministeri d'Educació i Cul¬
tura es fa càrrec de les obres i la Generali¬
tat de Catalunya es compromet a assumir
totes les despeses de funcionament, tant

en personal i manteniment, com en la
compra dels fons bibliogràfics. Es preveu
que les obres de restauració i rehabilitació
finalitzin l'any 2004.
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Guillem Cardona i Comas guanya el concurs per a
la imatge gràfica del Grec 2001

El Jurat, que es va reunir el passat 23 de gener, va seleccionar la pro¬
posta de Guillem Cardona com la marca que identificarà les activitats
del Festival d'Estiu de Barcelona Grec 2001. Igualment han estat selec¬
cionats catorze treballs més, els autors dels quals són Jordi Vivas Soler;
Ramon Marín Martínez; Rubén G. Castro; Lisa Bombí, Ann Ribera,
Carol van Waart; Manuel Terrón Cusí, Francesc Montserrat Sanahuja;
Clara i Alba Manquillot Bonet; Mònica Pallí; Martí Ferré Carreras;
Pablo Pulella; Masoliver; Anna Gasulla; Dani Castilla; Artefacto.

Més de 40.000 persones a l'any consulten
l'Oficina Municipal d'Atenció al Consumidor

L'Oficina Municipal d'Informació al Consu¬
midor va rebre l'any 2000 un total de
40.601 consultes, segons destaca la memò¬
ria d'aquest servei municipal. D'aquestes
consultes, el 9,8% s'han materialitzat en
reclamacions.

Pel que fa a la pàgina web, des que es
va posar en funcionament el 15 de març de
l'any passat ha rebut 4.539 visites, xifra

que representa el 10,06% del total de per¬
sones que s'han adreçat a l'OMIC.

Els principals motius de consulta i recla¬
mació dels consumidors continuen sent el

lloguer i l'habitatge, encara que, segons la
regidora, la majoria de les consultes refe¬
rents a aquestes qüestions acaben solucio¬
nant-se sense necessitat de reclamar.
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cooperacio

Barcelona cedeix a la ciutat jordana de
Zarqa 25 vehicles de recollida de residus

L'Ajuntament de Barcelona, a través del
Sector de Manteniment i Serveis, cedirà a
la localitat de Zarqa (Jordània) un total de
25 vehicles pesants de recollida de residus
urbans, per tal d'ajudar a la millora del ser¬
vei de recollida en aquesta localitat.

Una delegació jordana va visitar recent¬
ment Barcelona per conèixer de prop el
model de neteja i recollida que funciona a
la capital catalana. La delegació, integrada
per un regidor i tècnics municipals, va
rebre assessorament sobre aquest model i
sobre els recursos materials destinats a

aquest servei (vehicles, instal·lacions, tec¬
nologia aplicada).

La ciutat de Zarqa, de 750.000 habitants,
és la segona població de Jordània i actual¬

ment està treballant en un projecte de
modernització del seu model de recollida de
deixalles i de neteja viària. Aquest projecte
compta amb el suport de la Unió Europea a
través de la xarxa de cooperació Med-Cités,
de la qual Barcelona té la secretaria general.

Els vehicles que properament s'enviaran
a Jordània són camions recol·lectors/com-

pactadors de càrrega posterior, i pertanyen
a l'anterior contracta de neteja i recollida
de residus a Barcelona. Abans de ser

enviats a Zarqa se sotmetran a una exten¬
sa revisió per garantir el seu òptim funcio¬
nament.

obres

Comencen les obres de construcció d'un nou

centre cívic a Vallvidrera

El mes de febrer van començar les obres de
construcció d'un nou equipament públic a
Vallvidrera. Es tracta del centre cívic biblio¬
teca municipal que estarà situat al carrer
dels Reis Catòlics, 16-34, per la qual cosa cal
enderrocar prèviament "la llauna". L'edifici

estarà format per dues plantes que diferen¬
ciaran les funcions específiques d'aquest
equipament. La planta baixa acollirà els ser¬
veis propis d'un centre cívic i la planta sub¬
terrània acollirà les instal·lacions de la nova

biblioteca de Vallvidrera. El total de les dues

superfícies ocuparà 1.221 metres quadrats.
La durada de les obres és de catorze mesos i
el seu cost serà de 155 milions de pessetes.

publicacions
El Zoo edita una guia sobre
la seva col·lecció botànica

El Parc Zoològic de Barcelona ha editat una guia sobre la
seva col·lecció botànica, xifrada en 1.500 exemplars, amb
l'objectiu de cridar l'atenció dels ciutadans sobre un patri¬
moni considerat tan important com el dels animals. La
Guia Botànica inclou cent fitxes amb informació sobre les

espècies d'arbres més insòlits i valuoses, agrupades en 53
làmines que inclouen fotografies, origen geogràfic i anèc¬
dotes de l'espècie, i 47 fitxes sobre els arbustos més
comuns. Segons el director del Zoo, Esteve Tomàs, l'edició
de la guia forma part d'un programa de botànica per
"tractar la vegetació com una col·lecció més" i va anunciar
l'organització de visites guiades per a escolars que s'inicia¬
ran el proper curs.
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reciclatge
Creix la producció de compost
per als parcs de Barcelona

La producció pròpia de compost (adob
orgànic de primera qualitat) de l'Institut
Municipal de Parcs i Jardins va créixer un
5% l'any passat i va arribar a 2.237 tones.
Aquest compost és producte del reciclatge
de les deixalles vegetals que l'Institut de
Parcs i Jardins recull en els espais verds de
Barcelona, a les quals se sumen les restes
de poda i d'altres tasques de jardineria o
els avets de Nadal que els ciutadans dipo¬
siten en els contenidors específics. Mitjan¬
çant un procés natural, la deixalla verda es
transforma en compost que s'utilitza per
millorar la qualitat de les terres de planta¬
ció dels parcs de la ciutat.

L'any 2000 es van recollir 6.671 tones de
deixalles vegetals, que s'han transformat
en les 2.237 tones de compost esmentades
(115 tones més que l'any anterior). Part
d'aquest procés de compostatge es fa en la

planta situada en el jardí de Costa i Llobe¬
ra (372 tones, obtingudes de 932 tones de
deixalles vegetals procedents exclusiva¬
ment de les restes de poda de l'arbrat de la
ciutat).

Al mateix temps, en deu parcs i jardins
de la ciutat ja funciona el programa de
compostatge veïnal "Fem compost al
parc", dissenyat per conscienciar els ciuta¬
dans de Barcelona de la necessitat de reci¬
clar les restes orgàniques. Més de 360
famílies col·laboren en aquest programa
als parcs de la Ciutadella, Sagrada Família,
plaça Gaudí, Can Sabaté, jardí de les Corts,
Joan Vinyoli, plaça Joanic, jardins de Mont-
bau, Guineueta, Pegaso i Clot.

aniversari

Desè aniversari del centre cívic Zona Nord
Ara fa deu anys que el centre cívic Zona

Nord va obrir les seves por¬
tes a l'espai de l'antic Cine¬
ma Palace de Ciutat Meri¬
diana.

Al llarg d'aquest temps,
el centre cívic s'ha convertit
en un important referent
per als veïns de Ciutat Meri¬
diana, Torre Baró i Vallbo¬
na. Allotja diferents recur¬
sos com serveis socials o

parcs i jardins, però principalment és un
important espai de trobada on fer tallers.

reunions, cursets, partides de cartes o de
dominó; un lloc on muntar activitats al
carrer; seu d'entitats sense local propi; un
lloc per veure teatre, dansa, cinema... Un
espai obert a la població de la zona nord
on aprendre, "arreglar papers", on créixer,
en definitiva.

Ara ja fa deu anys d'aquest esdeveni¬
ment. Per això hi haurà activitats relacio¬
nades amb l'aniversari durant tot l'any i es
va celebrar una gran diada commemorati¬
va el 17 de març, on les persones que han
estat vinculades amb el centre cívic durant

aquests deu anys van poder retrobar-se i
compartir les seves experiències.

parcs i jardins
Parcs i Jardins rep la certificació ISO 14001

El reconeixement subratlla l'adopció de mesures de respecte al
medi ambient adreçades a la reducció de la contaminació, a l'ús
racional dels recursos naturals i a la potenciació de la vegetació
autòctona, així com la utilització de productes no contaminants
i de l'aigua de capa freática per al reg. També s'ha tingut en
compte que l'Institut Municipal forma els seus treballadors en el
respecte al medi ambient.

L'Institut també ha estat reconegut per la Generalitat de
Catalunya amb la certificació internacional de qualitat en la ges¬
tió i conservació dels espais naturals i de l'arbrat públic.
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L'Ajuntament signa un conveni amb
la Fundació "la Caixa" per a la millora
d'equipaments en casals de gent gran

El conveni preveu la millora dels equipa¬
ments i la promoció de noves activitats en

quatre casals municipals de gent gran. Els
centres són: els casals Francesc de Layret
(av. Corts Catalanes, 477) i Carlit (Roger de
Flor, 162), al districte de l'Eixample; el casal
Can Castelló (Castelló, 1-7), de Sarrià-Sant
Gervasi; i el casal Gràcia (Mozart, 24), al
districte de Gràcia.

El conveni, que té una vigència de qua¬
tre anys i preveu una aportació econòmica
de la Fundació "la Caixa" de 52 milions de

pessetes, beneficiarà a més de 4.000 perso¬
nes, usuàries d'aquests casals.

campanya

Els mercats municipals de Barcelona inicien una campanya contra
l'anorèxia i la bulimia

L'Institut Municipal de Mercats (IMMB) i l'Associació contra l'Ano-
rèxia i la Bulimia han signat un conveni de col·laboració per lluitar
contra aquestes malalties.

Segons aquest protocol, durant dos mesos es farà una campanya
als mercats municipals per ajudar a conscienciar la societat dels
perills i les greus conseqüències que comporten les malalties per
trastorns alimentaris. Per això es faran servir fullets informatius i
pòsters amb l'eslògan "la salut de la teva família comença a la
cuina", on s'expliquen les necessitats nutricionals diàries.

Conveni entre l'ONCE i l'Ajuntament per a la promoció de les persones amb disminució

pacitats. Amb aquest motiu, es posaran en
marxa activitats per valor de 275 milions de
pessetes: 148 els aportarà la Fundació
ONCE, 74 l'Ajuntament i 53 procediran de
programes de col·laboració amb l'INSERSO.
El conveni preveu la difusió de les dades
d'accessibilitat als principals espais públics i
privats per mitjà d'Internet, la promoció
d'ocupació i d'iniciatives empresarials, la
supressió de barreres arquitectòniques i la

El pacte preveu potenciar la integració participació en l'oferta d'activitats esporti-
social i laboral de les persones amb disca- ves municipals.

reconeixements

"Newsweek" situa Barcelona entre les nou

tecnociutats del món

Sota el títol "On treballarà, nou noves tec¬
nociutats", el setmanari nord-americà fa
una llista de les ciutats que s'han convertit
en importants actors de l'era de la infor¬
mació. En la llista s'inclouen cinc ciutats
dels Estats Units (Oakland, en Califòrnia,
Omaha, en Nebraska; Tulsa, en Oklahoma;

Huntsville, en Alabama i Akron, en Ohio);
Campnia Grande, en Brasil; la Costa Blava
francesa; Suzhou, en Xina, i Barcelona.

L'article destaca la gran importància
geoestratègica de Barcelona i es recorden
les grans companyies internacionals situa¬
des en la seva àrea d'influència.
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gent
de la Casa Gran
Ramon Jiménez, la saviesa de les plantes

Ramon Jiménez no parla a les plantes: "Jo les escolto, la qual cosa és dife¬
rent". I les plantes, explica, li transmeten la seva saviesa. "Em van fascinar
des que vaig descobrir com funcionen. Les plantes són sàvies. Tenen una
capacitat d'adaptació que les persones no tenim. Nosaltres som molt com¬
plicats, les plantes, no". Després de deu anys a l'Escola de Jardineria Rubió
i Tudurí, aquest enginyer tècnic agrícola va esdevenir cap del Departa¬
ment de Formació Interna de Parcs i Jardins a principi del 2000. Mig any
més tard, es va instal·lar a la masia de Can Cadena, al districte de Sant Martí,
per on passen els professionals que creen els espais verds de Barcelona i en
tenen cura. Dels nostres jardins públics, grans o petits.

"Un jardí és una obra d'art feta
amb éssers vius", assenyala
Ramon Jiménez. "En dissenyar un
jardí, has de tenir en compte
quins són els seus usuaris i quina
sensació vols transmetre. Busques
una situació i una sensació en

cada lloc". Pot ser un racó per al
recolliment, protegit per la vege¬
tació, on se senti els ocells. O un

passeig entre el perfum d'un
roserar i l'ombra d'una pèrgola.
"Rubió i Tudurí, als seus jardins
-continua-, volia donar una sen¬
sació de profunditat i descoberta:
els camins no s'acaben mai."

Quan estudiava Enginyeria
Tècnica Agrícola, Ramon Jiménez
volia viure al camp. Però al viver
de Parcs i Jardins, i com a monitor
per a estudiants, va descobrir una
altra passió: "Em vaig adonar que
també m'agradava compartir allò
que m'agradava, ensenyar jardi¬
neria. Porto gairebé tota la vida
donant classes".

Avui, com a cap del Departa¬
ment de Formació Interna, no
només s'encarrega de la formació
dels jardiners, sinó també de la

de tot el personal de Parcs i
Jardins.

Cada setmana, per l'aula de
Can Cadena passen 25 persones.
Aprenen assignatures com ara
Producció de plantes, Aplicació de
plantes al jardí, Fitopatología
(malalties de les plantes), Medi
ambient o Geometria aplicada,
que permet calcular, per exemple,
quants quilos de llavors calen per
a un parterre de gespa. "El viveris-
me és un dels pilars de la formació
de jardineria", diu Jiménez. Per
això la Producció de plantes és
una matèria destacada: explica
què és un viver, com es produeix
una planta i com s'ha de mantenir
des que neix fins que està prepa¬
rada per sortir al carrer. Un cop al
parc, allò que s'ha de conèixer són
les tècniques de manteniment:
reg, adob... A més de la formació
bàsica, també s'imparteixen cursos
monogràfics. A principi de maig
en feien un de poda, per preparar
la campanya de l'any vinent.

Segons Ramon Jiménez, per
ser un bon jardiner cal ser també
un bon observador, "si no, no

t'adones que una planta necessita
aigua o té alguna malaltia. No és
una feina mecànica, o no ho hau¬
ria de ser", afirma. "També s'ha
de dir que és un ofici dur, perquè
treballes al carrer, tant si fa fred
com si fa calor". Ferm amb

aquest plantejament antimecani-
cista, Jiménez insisteix a explicar
a classe no només com es fan les
coses, sinó també per què. Ara
prepara unes classes de nomen¬
clatura per tal que els jardiners
coneguin millor les plantes més
significatives dels nostres parcs.

Ell considera que a Barcelona
tenim uns magnífics jardins histò¬
rics, com ara el Laberint d'Horta.
"Els jardins històrics -diu- tenien
un sentit més artístic. Ara, un
jardí, un parc, són una necessitat.
Tenim una densitat de població
més elevada, fan falta espais d'es¬
barjo, on els nens puguin jugar."
Però els espais verds no són res¬
pectats per una part dels seus
beneficiaris directes. Jiménez

explica que el gran problema de
Parcs i Jardins és el vandalisme.
Per això es programen activitats
per sensibilitzar els infants.
Mentrestant, Ramon Jiménez diu
que "et poses com una moto"
quan troben uns cactus fets
malbé als jardins Costa i Llobera
o uns arbres pelats amb una
navalla, quan tot just s'acaben de
plantar. A la saviesa de les plantes
responem, nosaltres, amb mostres
de la millor irracionalitat.

50 Lamunicipal



FEM-HO 13



Ajuntament 4J ïb de Barcelona

www.publicacions.bcn.es


