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l'Alcalde

Maragall !
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Per sempre,
Alcalde

Maragall.
Som-hi,
Alcalde Clos

Tots i totes recordarem l'Alcalde
Maragall com la persona que va faci¬
litar-nos, com a treballadors i treba¬
lladores municipals, una dimensió de
treball ciutadà —al servei de la ciuta¬
dania— contundent, estimulant i gra-
tificadora. Hem viscut, en la seva eta¬
pa al timó municipal, les noces entre
l'Ajuntament i Barcelona.

Els diaris han publicat balanços i
entrevistes. No cal, doncs, insistir en
els fets que ja coneixem. Pasqual
Maragall ha estat l'Alcalde de la ciu¬
tat nova: la de la qualitat de vida. I
l'Alcalde de la passió pel treball ciu¬
tadà. El recordarem, per tot això, amb
l'última paraula que va pronunciar al
Saló de Cent: per sempre!

Ara treballem amb l'Alcalde Clos.
El coneixem com a gestor eficaç. I
estem amb ell per emprendre nous
reptes: transport, vivenda, medi am¬
bient, coneixements, el Fòrum 2004...
Potenciant, sota el seu lideratge, el
municipalisme que tan bons resultats
ha donat i donarà.

Hi ha un fragment del seu primer
discurs com a Alcalde que els treballa¬
dors d'aquesta casa hem de tenir molt
present en la nostra feina diària, per¬
què enfoca un estil de treball: "Des de
la defensa del sector públic, reclamem
la seva qualitat. Tenim la gent, tenim
el model i tenim les competències".

Qualitat, doncs. Qualitat no és, en

l'organització municipal, la paraula de
moda. Es la manera de treballar que
parteix de les necessitats dels ciuta¬
dans: els facilita serveis que no només
no tenen cap defecte: els facilita esta¬
blint relació. Es a dir. personalitzant-
los. Adequant-los a cada ciutadà, a
cada situació, a cada grup i barri.

Som, els treballadors i treballado¬
res municipals, la gent dels serveis
òptims. I treballem de valent. Però
ara cal un esforç més. Una embranzi¬
da nova per treballar amb un nou
entusiasme, amb recursos justos, amb
resultats avaluables, amb mentalitat
de canvi continuat per la millora, sen¬
se estereotips. Treballar a l'Ajunta¬

ment avui ja no és, a Barcelona, sinò¬
nim de burocràcia. Això ens honora.

Tenim el model. I molt clar: la des¬
centralització per estar al costat de les
necessitats, la proximitat amb la ciuta¬
dania, el consens amb les organitza¬
cions ciutadanes i administratives, la
cogestió dels serveis amb les associa¬
cions ciutadanes i les empreses de la
ciutat, la selecció d'alguns reptes que
marquin el futur, una organització
modesta però eficaç... Tot això, ara,
hem de fer-ho funcionar amb ritme.

I tenim les competències. Aquí,
l'aprovació de la Carta Municipal per
part de tots els grups polítics obre
més perspectives que la ciutat neces¬
sita. Ara cal que els organismes com¬
petents l'aprovin. I cal que l'apli¬
quem amb destresa.

L'Alcalde Joan Clos va acabar el
seu primer discurs al Saló de Cent
amb aquesta invitació: som-hi. Per
tant, a la feina. A la feina de la conti¬
nuïtat. I a la feina dels nous reptes.

Som-hi! Es una invitació a tots i a

totes. El treball en serveis, a vegades,
cansa perquè les rutines dels procedi¬
ments, de la quotidianitat del servei,
de l'atenció continuada als ciutadans
i ciutadanes... exigeix constància i no
baixar mai la qualitat. El som-hi de
Joan Clos, Alcalde de Barcelona, ens
convida a treballar per la ciutat des
d'una organització municipal sempre
renovada: sempre al costat dels can¬
vis dels nostres veloços temps.

Ens té al seu ■

costat. I
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Qualitat
vol dir servir
als ciutadans

B arcelona-Madrid
(1898-1998).
Sintonies i distàncies

El Teatre Nacional
de Catalunya
puja el teló

Dia a dia el projecte de qualiat de
l'Ajuntament de Barcelona va pre¬
nent forma. Som la primera adminis¬
tració pública del país que ha comen¬
çat a publicar Cartes de Serveis, amb
compromisos explícits i mesurables
d'atenció als ciutadans. Vàrem co¬

mençar a Parcs i Jardins, Guàrdia
Urbana, Aparcaments Municipals
—SMASSA— i algunes instal·la¬
cions esportives, i les darreres que
hem publicat han estat les de les
Platges de Barcelona i l'Institut Mu¬
nicipal d'Hisenda, que van aparèixer
abans de vacances.

Encara més recent és la primera
Carta de Serveis interna, la del Centre
de Selecció i Formació, que té com a
clients els mateixos treballadors

municipals. El Centre ha adaptat els
principis del Pla de Qualitat, que es
basen en l'establiment de compromi¬
sos de servei i la seva publicació, a la
relació que manté amb els treballa¬
dors. Som conscients que per donar
qualitat portes enfora, la qualitat tam¬
bé ha d'estar present de portes endins.

Aquest és el sentit que té la cam¬
panya de promoció interna de la qua¬
litat que recentment s'ha posat en
marxa: cridar a tots els treballadors

municipals al treball ben fet, a com¬
plir els compromisos d'atenció del
seu servei i per sobre de tot, a pensar
que cap feina és una finalitat en si
mateixa, sinó que totes les activitats
laborals tenen un destinatari últim, els
ciutadans i ciutadanes, que són els
que paguen i tenen dret a rebre un
bon servei.

No és el titular d'un diari esportiu
l'endemà d'un partit de futbol. Ni un
llibre de poesies escrit per l'entrena¬
dor Jorge Valdano. Ni l'eslògan per
un anunci del pont aeri El Prat-Bara-
jas. Es el nom de la interessantíssima
exposició que hi ha a la Casa de la
Caritat en què s'analitzen les rela¬
cions culturals entre les ciutats de
Barcelona i Madrid des de la fi del

segle passat fins als nostres dies.
Com? Constrastant obres d'art, docu¬
ments, objectes i audiovisuals pro¬
duïts en totes dues ciutats i analitzant,
en cada període, les sintonies i distàn¬
cies que han existit entre els dos
grans focus culturals hispànics.

Dos nuclis, la nostra ciutat i
Madrid, tan pròxims per la geografia
com llunyans per la idiosincràcia, tan
lligats per un marc polític comú com
gelosos de la seva capitalitat i, alhora,
amb tanta riquesa d'intercanvis.

"Barcelona-Madrid (1898-1998).
Sintonies i distàncies" es proposa
esbrinar quin ha estat el paper de Bar¬
celona en la vida cultural de Madrid
al llarg d'aquest segle i, viceversa,
assenyalar vies d'influència de
Madrid en la vida cultural barceloni¬
na. Però es tracta sobretot d'oferir
informacions i elements d'anàlisi

capaços d'afavorir una reflexió indi¬
vidual i col·lectiva sobre les dues

capitals indiscutibles de l'Espanya
del segle XX.

L'exposició és una producció del
Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona —CCCB— i la Comuni¬
dad Autónoma de Madrid i es presen¬
ta al CCCB fins el 18 de gener. Des¬
prés, del 10 de març al 3 de maig de
1998, estarà al Círculo de Bellas
Artes de Madrid. No us la perdeu.

Després d'anys d'obres i no poca
controvèrsia, finalment el passat 11
de setembre va pujar el teló del Tea¬
tre Nacional de Catalunya. Deixant
de banda les polèmiques i picabara¬
lles que van protagonitzar els seus
responsables durant els dies que van
precedir la inauguració, la veritat és
que Barcelona, amb el TNC, compta
amb un dels centres escènics més
poderosos d'Europa.

El nou centre consta de dos edifi¬
cis annexes. El principal és una cons¬
trucció monumental de formigó, acer
i vidre que recorda un temple clàssic.
Entre les grans columnates hi ha dues
sales, de 900 butaques la principal i
500 la polivalent. El conjunt també
inclou innumerables serveis com

tallers, magatzems, sales d'assaig,
camerinos, bar, restaurant i botigues.

Aquest temple del teatre català ha
estat creat i finançat íntegrament per
la Generalitat, dissenyat arquitectòni-
cament per Ricard Bofill i concebut
tècnicament i artísticament per l'actor
Josep Maria Flotats.

El TNC produirà i exhibirà fona¬
mentalment teatre en català. Així, La
Fura dels Baus, Núria Espert, Come¬
diants i Mario Gas són alguns dels
grans noms de l'escena que figuren
en el cartell de la primera temporada,
que es va inaugurar amb el muntatge
de Marsillach de L'auca del senyor
Esteve.

A més del que representa per "la
professió" i per tothom que estima el
teatre, aquest monumental equipa¬
ment és un granet de sorra que s'afe¬
geix a la remodelació de la zona de la
plaça de les Glòries i la seva recupe¬
ració per a ús ciutadà.
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L'agenda cultural
de tot allò
Fet a Barcelona

Barcelona Televisió,
l'ull variat
de la ciutat

II Mostra
d'Associacions
de Voluntariat

Fet a Barcelona és la capçalera de
la publicació mensual que l'Institut
de Cultura edita des d'abans de l'es¬
tiu. El primer número va sortir coin¬
cidint amb el Grec, el mes de juliol.

La publicació té format de diari i,
de fet, conté dos diaris en un: Agenda
Cultural i Papers.

L'Agenda Cultural és això, una
agenda de les activitats de tota mena
que se celebren a la ciutat durant el
mes que toca. En 8 pàgines informa
sobre accions, audiovisuals, dansa,
exposicions, festes i tradicions, fires i
salons, música i teatre. Es una agenda
pensada de manera que sigui ben útil
pels lectors i també inclou les adre¬
ces, telèfons, horaris i preus de les
ofertes. A més de l'agenda pròpia¬
ment dita, s'inclouen articles diversos
que fan referència a l'actualitat cultu¬
ral, els espais, esdeveniments de ciu¬
tat i la secció "No t'ho perdis", de
recomanacions i notícies breus.

Papers és l'altra part del Fet a
Barcelona. Té 4 pàgines que es dedi¬
quen a la reflexió sobre algun tema
concret relacionat, evidentment, amb
el món cultural o alguna celebració o
esdeveniment important que tingui
lloc a la ciutat.

Barcelona Televisió, la nostra
emissora local, va iniciar una nova

etapa coincidint amb la Festa Major.
Informació i Comunicació de Barce¬
lona —ICB—, l'empresa que gestio¬
na BTV ha apostat per per Manuel
Huerga i Ovideo TV per tirar en
davant aquest nou projecte televisiu a
través de la productora que han creat,
Moebius TV.

Moeibus TV proposa un nou con¬
cepte de televisió que basa la seva
aposta en una definició radical dels
continguts temàtics i en unes concep¬
cions formals i gràfiques definitiva¬
ment innovadores. El nou look de
BTV és obra de Peret i Mariona
Omedes.

BTV proposa una nova manera de
mantenir l'atenció de l'espectador
davant la pantalla. Es el que els seus
creadors anomenen "sistema de pro¬
gramació per càpsules". Les "càpsu¬
les" constitueixen unitats mínimes de
programació, tenen una durada molt
curta i el seu contingut temàtic pot ser
qualsevol. Així, poden aparèixer en
pantalla tantes vegades com es consi¬
deri convenient, de manera que s'eli¬
mina el "zaping" mitjançant un "auto-
zaping" que no dóna temps d'esgotar
la paciència de l'espectador.

La programació diària de la nova
BTV, de 8 del matí a 1 de la matina¬
da, s'alimenta de petits espais infor¬
matius —amb notícies des dels dis¬
trictes—, un magazine, l'entrevista de
Joan Barril, les nits temàtiques, Open
TV —un programa obert als movi¬
ments culturals de la ciutat— i l'espai
Moeibus que es basa en el que es
coneix com a vídeo ambiental.

Barcelona és una ciutat de ciuta¬
dans associats. A cada barri, a tota la
ciutat, milers d'associacions treballen
cada dia i anònimament per una Bar¬
celona més culta, solidària, ecològica,
saludable, encantadora, amb treball
per tothom... Associacions que, com
l'Ajuntament —i, sovint, amb l'Ajun¬
tament—, treballen per la qualitat de
vida de la ciutadania.

122 associacions de voluntariat
han tornat, durant les passades Festes
de la Mercè, a la Plaça de Catalunya
per mostrar, als ciutadans i ciutada¬
nes, el seu treball quotidià i demanar-
los-hi el seu suport. En el cor de la
festa, la solidaritat interciutadana es

mostra com un dels valors cívics pels
quals Barcelona opta i vol potenciar.

Associacions petites i grans, molt
plurals en la manera de pensar i tre¬
ballar, han tornat a visualitzar la
renovació i la feina del sector que,
bàsicament, té en el Consell Munici¬
pal d'Associacions de Voluntariat de
Barcelona una xarxa de ciutat oberta
al diàleg i a les inciatives.

20 associacions culturals, a més,
han presentat el seu treball artístic en
l'escenari del mig de la Mostra.
Associacions de la ciutat, d'Espanya,
d'Amèrica Llatina, de Filipines...,
han visualitzat el lema de la Mostra:
Contra el Racisme, Cultura!

Sense el treball permanent de
les associacions —en podeu estar
segurs— Barcelona seria menys
tolerant, menys oberta, menys multi¬
cultural.

Doneu-los-hi suport associant-vos
o fent-hi tasques de voluntariat!

S

►3
7



o§Ü Hjj Més i més
^ U descentralització
■ms
O-S

co

als districtes

El nou procés de descentralització
és una revolució molt important dins
dels procediments administratius de
l'Ajuntament. En realitat, han estat
diversos processos alhora: un procés
de descentralització de competències
i d'efectius humans, un procés de
renginyeria dels processos de tramita¬
ció, un procés de racionalització i
potenciació de l'atenció integrada, i
un procés d'uniformització i integra¬
ció de la informació.

El procés de descentralització de
les competències ha estat la part més
visible de totes: ha significat desmun¬
tar "departaments-centrals-especialit-
zats" i passar a "departaments-de-dis-
trictes-polivalents". Això ha
comportat canvis en les definicions
dels llocs de treball municipals i en
les seves activitats i funcions.

Un element fonamental en aquest
procés és la creació de la figura dels
"referents": persones dels sectors
centrals responsables de vetllar per la
uniformització del conjunt, del man¬
teniment dels procediments i contro¬
lar la productivitat i la qualitat.

La renginyeria de processos de tra¬
mitació ha intentat simplificar, estan-
daritzar i procedimentar els diferents
tràmits que s'anaven resituant als dis¬
trictes. Aquesta és una necessitat vital
per diferents motius: garantir la
homogeneïtat dels procediments,
mantenir la integritat de la informa¬
ció, obtenir una més gran productivi¬
tat i simplicitat a l'hora de tramitar i
millorar, en definitiva, els estàndards
de qualitat per als ciutadans.

Els processos d'atenció integrada
també tenen un objectiu de millora de
les relacions amb el ciutadà facilitant-
li amb "finestreta única" tot un con¬

junt de tràmits i informacions senzi¬
lles, que poden portar a terme el
personal polivalent. Els mitjans per a
l'atenció integrada són bàsicament
tres: les Oficines d'Atenció al Ciu¬
tadà —OACs— dels districtes,
l'Atenció telefònica —el telèfon
010— i, recentment, la web d'Inter¬

net. Les OACs constitueixen la porta
d'entrada als districtes i s'hi resolen
una part important de tràmits, com el
padró d'habitants i alguns tràmits
d'hisenda. En aquests moments, es
porta a terme un important esforç de
protocolització sobre els tràmits de
les OACs, fonamentalment per garan¬
tir la uniformitat en els procediments
dels diferents districtes i de la Plata¬
forma Telefònica.

Però quina és la situació en aquests
moments? A finals de 1997 podríem
assegurar que els processos d'Urba¬
nisme i de Manteniment i Serveis
estaran ja en fase de producció estabi¬
litzada després d'un llarg procés
d'ajustament dels mecanismes
informàtics i els procediments.

L'altre gran paquet el constitueix
el projecte de descentralització de la
Guàrdia Urbana. En certa manera els
efectius ja estaven descentralitzats en
les Unitats Territorials —UT— dels
districtes. La novetat consisteix en

què un sistema informàtic en xarxa
permetrà que tant el sector central i

prefectura com els districtes i les UT
puguin compilar totes les demandes
d'actuació i a partir d'aquí es puguin
planificar els serveis de cada unitat
d'una forma molt més ordenada i
estructurada. A més a més, les UT
podran accedir als sistemes d'infor¬
mació globals i de districte, com les
llicències i inspeccions, per tal d'enri¬
quir la informació necessària.

Per últim, cal esmentar el paquet
dels Serveis Personals. En realitat, ja
estan descentralitzats els 32 centres

de serveis socials però sense una con¬
nexió efectiva i integrada entre cada
un d'ells i els districtes i el sector.

Aquest és l'objectiu per enguany: es
tracta de modernitzar els processos
dels Centres de Serveis Personals i
alhora integrar-los en un procés cen¬
tralitzat.

Lluís Olivella i Cunill
Institut Municipal d'Informàtica



os P=H
o
CZ2
p-l*413

oc Oh

Salut
i educació
sanitària
a les escoles

"Els serveis de salut escolar

posen més de 65.000
dosis vacunáis a l'any."

Els escolars de la ciutat reben un

seguit de serveis municipals que els
ajuden a mantenir i millorar la seva
salut. A Barcelona, l'any 1986,
aquests serveis de salut escolar es van
descentralitzar a les Divisions de Ser¬
veis Personals dels districtes, en
col·laboració amb el Servei de Promo¬
ció de la Salut de l'Institut Municipal
de la Salut, que dóna suport tècnic a la
programació i avaluació dels serveis.

El volum de serveis que es presten
actualment és molt important. Per
donar una xifra, durant el curs escolar
1996-1997 es varen prestar serveis
directes, com revisions i vacunacions,
a més de 45.000 escolars. La intro¬
ducció de les vacunacions —antitetà-
nica-antidiftèrica, vacuna triple vírica
i vacuna de l'hepatitis B— en l'edat
escolar, una etapa en què els nens
consulten menys al pediatra que en
l'edat pre-escolar, s'ha convertit en
una de les activitats més importants
dels equips de salut escolar. A Barce¬
lona, aquests equips posen més de
65.000 dosis vacunáis a l'any.

Amb tot, la importància d'aquesta
tasca sovint no es fa palesa si no és
en moments de crisi. Així, per exem¬
ple, l'any 1995 va haver-hi una onada
de xarampió que va afectar Catalunya
i en alguns municipis va alterar greu¬
ment a la dinàmica escolar, amb brots
explosius a les escoles. Sortosament,
a Barcelona no hi va haver cap cas
entre els nens de les edats cobertes

pels programes de salut a l'escola,
degut a l'elevada cobertura vacunal.

Els equips de salut també han
hagut d'intervenir en situacions de
crisi i sovint ho han fet en combina¬
ció amb el Servei d'Epidemiologia de
l'Institut Municipal de Salut Pública.
Ha estat en casos de meningitis, o
davant de brots epidèmics, que cau¬
sen alarma en la comunitat escolar.
En casos així, els equips de salut
juguen un paper important en la ges¬
tió de la crisi mentre es fan les inves¬

tigacions epidemiològiques i les
intervencions.

La qualitat de la tasca que es
desenvolupa a les escoles de la ciutat

en aquests casos es palesa en la man¬
ca d'incidents, pel que fa a meningi¬
tis, com els que es van registrar en
altres ciutats l'hivern passat.

D'altra banda, els darrers anys
s'han posat en marxa programes edu¬
catius de prevenció de la sida o refe¬
rents a substàncies addictives, que
han entrat progressivament a l'escola
secundària. Programes innovadors
com el PASE —Prevenció d'Abús de
Substàncies a l'Escola—, o el PRÉS¬
SEC —Prevenció i Educació sobre
Sida i Sexualitat a l'Ensenyament
Secundari—, mostren el fruit de la
col·laboració intersectorial entre edu¬
cadors i sanitaris i han assolit cober¬
tures importants. El curs 96-97, el
PASE es va realitzar a 141 escoles de
la ciutat, i el PRESSEC a 50.

Manel Nebot
Institut Municipal de Salut Pública
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de clavegueres
sota control

"El clavegueram
no és una simple xarxa de
col·lectors que "funcionen sois",
sinó que la seva gestió integral
té un element essencial:
la possibilitat d'intervenir
en la xarxa. "

Pocs aspectes tan importants per a
la ciutat són tan desconeguts com el
clavegueram i el drenatge pluvial. No
solem preguntar-nos què passa amb
les aigües residuals de casa nostra
quan se'n van pel desguàs, o quin
recorregut segueixen les aigües de plu¬
ja. La gestió del clavegueram es basa
en un concepte clau: la planificació.

Els serveis municipals de Clave¬
gueram i CLABSA —Clavegueram
de Barcelona, SA que és una empresa
mixta constituïda per l'Ajuntament de
Barcelona, Aigües de Barcelona i
Fomento de Construcciones y Contra¬
tas— realitzen una gestió integral i
avançada que té en compte, a més del
clavegueram, la depuració de les
aigües i les característiques del medi
receptor.

Això implica la planificació, el
control i l'explotació tècnica del dre¬
natge urbà contemplat com un procés
global d'evacuació controlada de les
aigües pluvials i residuals que circu¬
len per la ciutat, la gestió de les
aigües pluvials i residuals per reduir
el risc d'inundacions, i millorar el
medi ambient, amb una reducció del
cost de les inversions perquè es treu
el màxim rendiment de les
instal·lacions existents i es defineixen
les necessitats reals de projectes nous.

La gestió del clavegueram i el dre¬
natge pluvial obliga a considerar
variables molt diverses. El primer que
cal és conèixer d'una manera precisa
els 1.448 quilòmetres de la xarxa de
clavegueram i les seves relacions amb
el territori. El Pla Especial del Clave¬
gueram de Barcelona, PLECAB, pre¬
tén planificar de manera centralitzada
la xarxa de clavegueres. Es tracta de
conservar les instal·lacions i, sobretot,
controlar tot el procés, la qual cosa
permet optimitzar-ne el funcionament.
Per assolir aquests objectius es comp¬
ta amb un sistema informàtic de
modelització hidrológica, hidràulica i
de qualitat de l'aigua que simula acu¬
radament el comportament de la xarxa
davant de situacions concretes, a més

CLAVEGUERAM

Subconca I Aiguës residuals industrials l • Aiguës residuals domèstiques

Emmagatzematge
en superficie

Cabal en temps sec (CTS)

Infiltració -

Embornal

Estructura
de regulació

Instal·lació anti-DSU -

Flux de cabals unitaris

Interceptor de CTS

H

DEPURADORA

■ Estació depuradora de CTS

Abocament ,

d'efluents tractats

MEDI RECEPTOR i

d'un sistema cartogràfic i un altre de
telecontrol.

El clavegueram no és una simple
xarxa de col·lectors que "funcionen
sols", sinó que la seva gestió integral
té un element essencial: la possibilitat
d'intervenir en la xarxa. De vegades,
això implica la realització d'obres
singulars, tècnicament molt comple¬
xes, que permetin el control a distàn¬
cia, és a dir, l'actuació sobre el clave¬
gueram.

CLABSA s'encarrega de planifi¬
car aquestes obres, a partir de les
necessitats reals determinades per la
diagnosi del funcionament de la xar¬
xa. També es realitza el seguiment i
el control de les obres, seguint la
idea de control integral centralitzat:
qualsevol instal·lació ha de poder ser
controlada a distància mitjançant el
telecontrol i l'explotació teleregula-
dora en temps real.

L'explotació centralitzada en
temps real és, potser, la característica
més destacable de la gestió del clave¬
gueram de Barcelona. Es basa en un
concepte de control global que permet
conèixer a cada moment què passa i

què cal fer. Això inclou la teleadquisi-
ció de les dades meteorològiques, plu-
viomètriques, de nivells dels col·lec¬
tors i de les capes freàtiques, de
comportes i bombaments, etc. sempre
en temps real. Les dades que s'obte¬
nen es processen al centre de control,
des del qual s'envien les ordres als
reguladors. La regulació, doncs, tam¬
bé és a distància i en temps real.

Imma Estada
Gerència de Manteniment i Serveis
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El passat 6 de juliol varen tornar a
Barcelona els atletes de la Guàrdia
Urbana i del Servei d'Extinció
d'Incendis i Salvament que han parti¬
cipat a l'última edició dels "World
Police&Fire Games", celebrada a Cal¬
gary, Canadà, durant els darrers dies
del mes de juny i els primers de juliol.

De la Guàrdia Urbana de Barcelona
varen participar-hi cinc atletes, que
varen aconseguir cinc medalles, tres
d'argent i dues de bronze, en les pro¬
ves d'atletisme. Els representants del
Servei d'Extinció d'Incendis i Salva¬
ment de l'Ajuntament de Barcelona
varen tornar amb vuit medalles: tres

d'or, tres d'argent i dues de bronze, en
les categories d'atletisme, cross¬
country, boxa i lluita grecoromana.

Els Jocs de Policia i Bombers són
un campionat mundial per a policies,
bombers, i personal d'aduanes i insti¬
tucions penitenciàries. Consten de sei¬
xanta proves —esportives i d'habili¬
tats— i se celebren cada dos anys. El
principal objectiu d'aquest esdeveni¬
ment és que s'hi puguin reunir profes¬
sionals de tot el món per tal d'establir
contacte i intercanviar experiències. A
l'edició d'enguany, a Calgary, hi
varen participar 8.900 atletes de 47
països diferents. Entre atletes i acom¬
panyants, 25.000 visitants van omplir
els estadis i recintes on es celebraven
les proves i van participar en festes i
activitats a tota la ciutat.

Els atletes que van participar a
Calgary van tornar amb una notícia
feliç sota el braç: l'edició dels Jocs de
Policia i Bombers de l'any 2003 se
celebrarà a la nostra ciutat. La candi¬
datura ja s'havia presentat el 1995 a
Melbourne, però en aquella ocasió la
ciutat escollida va ser Estocolm, que
organitzarà els Jocs de 1999. No obs¬
tant això, en aquesta edició, la tasca
del Comitè de Candidatura ha donat
finalment els Jocs a Barcelona.

Així, l'estiu del 2003 la nostra ciu¬
tat acollirà novament un esdeveni¬
ment lúdic i esportiu d'àmbit interna¬
cional. Es preveu que hi participin

Gran èxit dels

representants
de la ciutat als
Jocs de Policia
i Bombers

"L'edició dels Jocs de Policia
i Bombers de l'any 2003
se celebrarà a la nostra ciutat. "

10.000 atletes i que al llarg de 10 dies
ens visitin 26.000 persones. L'esde¬
veniment pot representar un impor¬
tant impacte econòmic i social per la
ciutat. Com en els Jocs Olímpics de
1992, s'espera que la mobilització de
voluntaris sigui exemplar i que, un

cop més, la ciutat torni a estar a
l'alçada de la situació.

Joaquim Cuxart Miró
Bombers de Barcelona

José Ramón Ruiz Moreno
Guàrdia Urbana



Els fanals,
passat i futur
de la ciutat

"En aquests moments,
es planteja el repte
d'un fanalper a l'Eixample
amb tipologia uniforme
i que optimitzi el rendiment
energètic."

Enguany ha finalitzat la recons¬
trucció dels fanals modernistes de
Pere Falqués al passeig de Lluís
Companys. 1 també enguany s'està
desenvolupant el concurs d'idees per
a un nou fanal a l'Eixample.

La coincidència en el temps d'a¬
quests dos esdeveniments reflecteix les
línies d'actuació que l'Ajuntament de
Barcelona porta a terme amb seu patri¬
moni històric i artístic: recuperar el
patrimoni del passat i preparar el futur.

Els fanals de Gaudí a la plaça
Reial i al Pla de Palau, els de Falqués
al Cinc d'Oros, al passeig de Gràcia i
al passeig de Lluís Companys, són
mostres del bon treball dels nostres

arquitectes del Modernisme. Van
saber conjugar una nova tecnologia
—la llum elèctrica— en l'enllumenat

públic, amb un disseny a l'avantguar¬
da de la seva època.

L'evolució de la tecnologia i dels
gustos van caure sobre aquestes mag¬
nífiques peces: els fanals del Cinc
d'Oros van ser retirats sense gaire
cura i les restes, emmagatzemades.
Els del passeig de Gràcia van perdre
un dels llums i els bancs van esdeve¬
nir inaccessibles i inútils. Dels fanals
del passeig de Lluís Companys
només en van sobreviure dues bases
de pedra flanquejant l'Arc de Triomf,
després de la construcció de l'aparca¬
ment subterrani i la reforma de la

superfície del passeig.
Un treball lent però continuat ha

anat permetent capgirar aquesta situa¬
ció. El 1983 es van restaurar els
fanals de la plaça Reial coincidint
amb la seva reforma, el 1985 es van
reconstruir els fanals del Cinc d'Oros
i es van emplaçar a la renovada avin¬
guda Gaudí, entre 1988 i 1991 es van
restaurar els fanals del passeig de
Gràcia, que amb les noves obres
recuperen la seva funció i, des del 91
fins ara, s'han anat reconstruint els
del passeig de Lluís Companys.
Aquesta tasca es completa amb la res¬
tauració recentíssima dels dos fanals
de Gaudí al Pla de Palau.

Per a la restauració o, millor dit,
reconstrucció dels fanals de Pere Fal¬

qués al passeig de Lluís Companys,
s'ha hagut de partir de les dues bases
de pedra que havien sobreviscut al
costat de l'Arc de Triomf. En el cas

dels fanals del passeig de Gràcia calia
tenir un coneixement precís de les
estructures de ferro forjat que, com
els del passeig de Lluís Companys,
havien executat en el seu moment els
tallers Bailarín. També s'ha recorre¬

gut a antigues fotografies i als dibui¬
xos de l'autor que es conserven a l'ar-
xiu del Servei d'Actuació sobre el
Patrimoni Artístic del Sector d'Urba¬
nisme i que es reprodueixen en
aquesta pàgina, l'única font per conèi¬
xer el color del projecte original.

En aquests moments, es planteja el
repte d'un fanal per a l'Eixample amb
tipologia uniforme i que optimitzi el
rendiment energètic.

Actualment s'entén la il·luminació
no tan sols com una necessitat funcio¬
nal. També es considera la importàn¬
cia del suport en la configuració dels
diferents espais urbans i s'entén la
importància de la llum en la configu-

F. ONTAÑON

ració de l'espai a la nit. En aquesta
línia, els serveis tècnics municipals i
de l'IMPU, arquitectes i enginyers, en
un debat enriquidor i mai tancat del
tot, produeixen execel·lents models
com els que s'han situat al parc de
Joan Miró, la Rambla, la rambla de
Sant Andreu, la rambla Prim, el Por¬
tal de l'Àngel o la Meridiana i,
darrerament, al tram cobert del carrer
Brasil.

El nou fanal per a l'Eixample
suposa, però, un gran salt. Per això,
amb la col·laboració de la Direcció
de Serveis d'Arquitectura i dels Ser¬
veis d'Enllumenat, ProEixample ha
convocat un primer concurs interna¬
cional d'idees per tal d'avançar en la
definició d'aquest fanal. 38 equips
dissenyadors i empreses han presentat
les seves propostes pel que serà el
primer fanal del segle XXI.

Ignasi de Lecea
Direcció de Serveis d'Arquitectura



Ciutat Vella,
un munt

de galeries
d'art

"Us invitem a passejar-vos,
a recórrer els diversos racons

artístics del districte,
a donar un tomb

per la creativitat i la bohèmia. '

Som al cor de la ciutat i com en les
velles ciutats europees l'art i la cultu¬
ra ocupen un lloc important en la
fesomia del nostre districte. En

aquesta ocasió hem volgut passejar-
nos per les galeries d'art de Ciutat
Vella, ja que creiem que aquesta és
una realitat encara poc coneguda del
nostre territori. Les galeries d'art
contemporani establertes al districte
de Ciutat Vella, han fet punta als seus
llapis i ens presenten un munt d'ide¬
es. De moment, ens ocuparem del
que es podrà veure aquesta tardor.

Una bona part dels espais del dis¬
tricte apleguen mostres que formen
part del projecte "Formes de Flan-
des", un intercanvi cultural entre
Flandes i Catalunya centrat en l'art
contemporani.

Es el cas del Centre d'Art Santa
Mònica que fins al 31 d'octubre pre¬
senta Trapped Reality. Es una mostra
concebuda pel comisari Luk Lam-
breck com una reflexió sobre Flandes
i la seva identitat. Compta amb la
presència d'obres de pintors, artistes i
fotògrafs flamencs.

Al MACBA, a la plaça dels
Àngels, fins el 30 d'octubre, podem
trobar l'obra de set dels més interes¬
sants artistes flamencs contemporanis.

També dins el projecte "Formes de
Flandes", a la Sala Montcada de la
Fundació "la Caixa", al carrer Mont¬
cada, s'exposa fins a finals de mes
Retorn a la realitat, una mostra
col·lectiva de pintura.

Al Palau Marc, a la Rambla de
Santa Mònica, s'hi exposa l'obra de
diversos dissenyadors dins la col·lec¬
tiva Ballet-Proof Forms, joies i
mobles de Flandes.

Al Col·legi d'Arquitectes, a la
plaça Nova, dotze arquitectes són els
autors d'una selecció dels millors

projectes presentats per l'Anuari
d'Arquitectura a Flandes.

El centre de documentació i d'in¬
formació sobre el projecte "Formes de
Flandes" s'ha situat a la Sala Paper de
l'Escola Massana. al carrer Hospital.

Però no tota l'oferta del districte
forma part d'aquest projecte. Per
exemple, a la Galeria Alter Ego, al
carrer Doctor Dou, podem veure una
mostra del polifacètic Manel Rovira:
joies, objectes i escultures. També hi
ha joies a Magari, del carrer Elisa-
bets, en aquest cas obra del japonès
Yasuki Hiramatsu. I Forum Ferlandi-
na, que com el seu nom indica és al
carrer Ferlandina, exposa les joies de
Marleen Kars, inspirades en les textu¬
res dels teixits medievals.

A Antonio de Barnola, al carrer

Palau, hi ha la mostra Basuras domés¬
ticas de Concha Prada. Ben aviat hi

podrem veure la sèrie de fotografies
Hechizo, de Marga de Jorge.

La Galeria Pérgamon, situada al
carrer Duc de la Victòria, exposa la
mostra col·lectiva Fons Obert amb
obres realitzades sobre paper de Mar¬
cos Palazzi, Hugo Bustamante, Car¬
men Galofré, Jaume Ribas i Alfons
Borrell.

A la Galeria Verena Hofer, situada
a la plaça Comercial, s'exposen les
obres pictòriques de Carlos de Paz,
obres abstractes de tipus neoinforma-
lista, de gran i mitjà format.

A la Galeria Urània, al carrer Doc¬
tor Dou, retrobem un altre artista fla¬
menc, Yves Vanpevenage, que realit¬
za una instal·lació, també dins el
projecte de Flandes a Barcelona. Al
mateix carrer hi ha la Galeria la Xina,
on podem veure la mostra individual
d'Elisabet Mabres, d'escultures i
objectes.

Us invitem a passejar-vos, a recór¬
rer els diversos racons artístics del
districte, a donar un tomb per la crea¬
tivitat i la bohèmia.

Mercè Martínez
Districte de Ciutat Vella

Aquest article ha estat realitzat amb
la col·laboració del col·lectiu de

galeristes de Ciutat Vella



Joves
i gent gran
fa un any que
comparteixen
casa

"Vivim a VEixample.
Dues generacions i una casa
per compartir" és un projecte
solidari que busca la convivència
entre dues generacions
cada cop més allunyades. "

Quan vàrem posar en marxa el
projecte "Vivim a l'Eixample. Dues
generacions i una casa per compar¬
tir", el mes de setembre de 1996, par¬
tíem de la convicció que seria un bon
recurs per a la gent gran que viu sola
al nostre districte, ja que sabem que
una de les problemàtiques més
importants i esteses entre aquest
col·lectiu és la solitud.

Coneixedors d'aquesta realitat,
en un districte en el qual la gent gran
té un pes important, ja feia temps que
ens preocupàvem per aportar-hi algu¬
na solució. Des de l'any 90, seguíem
de prop les diferents experiències
d'habitatges compartits que s'estaven
desenvolupant en algunes ciutats.
Aquestes experiències ens van portar
a elaborar un projecte propi, adaptat
a la realitat del nostre districte que,
a més, va resultar coincident amb
un projecte que tenia la Caixa de
Catalunya.

Tot plegat va desenvocar en un
conveni entre aquesta entitat i les
Universitats de Barcelona, Pompeu
Fabra i Ramon Llull.

Es tracta d'un projecte solidari que
busca la convivència entre dues gene¬
racions cada cop més allunyades, però
que, amb tot, tenen moltes coses per
compartir, i busca també abordar amb
fórmules novedoses i alternatives el
tema de la soledat de la gent gran.

Ara, després d'un any d'experièn¬
cia, les 19 parelles que han format
part del projecte ens han donat la raó.
S'han establert lligams afectius entre
els joves i les persones grans que han
fet possible la solidaritat que nosal¬
tres perseguíem amb tanta convicció.

Algunes de les persones grans que
assisteixen regularment als Casals de
gent gran del districte han donat testi¬
moni de l'encert de formar part
d'aquest projecte i de la possibilitat
d'establir una relació que ha resultat
entranyable amb els joves, que els ha
eixamplat l'horitzó i els ha aportat
l'objectivitat perduda per la distància
entre les dues generacions.

De fet, la majoria de les parelles
comparteixen, a més de l'habitatge, el
seu temps, les seves preferències, les
seves converses... Sabem que hi ha
joves que cuinen per la persona gran
amb la que conviuen, que es preocu¬
pen per ella, van al cinema o al teatre
junts, a passejar o, simplement, man¬
tenen llargues converses mirant la
televisió. Alguna àvia fins i tot li fa la
roba a l'estudiant. Els lligams també
han anat més enllà de les parelles i la
xarxa s'ha extés als fills i filles de la
persona gran i als pares i germans
dels joves estudiants.

Per la seva banda, els joves coinci¬
deixen en remarcar que han descobert
que la convivència amb les persones
grans és una experiència interessant i
enriquidora.

A partir de l'experiència passada i
un cop feta la valoració del projecte i
la seva bona acceptació, la Caixa de
Catalunya ha decidit extendre'l a tota
la ciutat de Barcelona i a les pobla¬
cions de Catalunya que són ciutats
universitàries: Girona, Lleida, Tarra¬
gona, Cerdanyola i Vic.

Des del districte de l'Eixample,
com a impulsors d'aquest projecte que

hem posat en funcionament amb tanta
cura i il·lusió, seguirem fent la capta¬
ció de les persones grans, tant al nostre
districte com als de la resta de la ciu¬
tat, amb el desig que l'ampliació del
projecte —que passa de 20 a 40 pare¬
lles a la ciutat i 80 a Catalunya—,
mantingui el nivell assolit fins avui, i
esperem que la diversitat d'interven¬
cions no desvirtuin el que ha estat fins
ara l'essència del projecte.

Montse Freixa
Districte de l'Eixample
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La
rehabilitació
del Poble-sec
en fets

"Després dels grans avenços
aconseguits amb la rehabilitació
de Ciutat Vella, el Poble-sec
s'afegeix a la llista de barris
que ha decidit reformar
el seu parc d'habitatges."

Rehabilitació és una paraula que
està de moda, però per als habitants
del Poble-sec és més que una paraula.
Després dels grans avenços aconse¬
guits amb la rehabilitació de Ciutat
Vella, el Poble-sec s'afegeix a la llis¬
ta de barris que ha decidit reformar el
seu parc d'habitatges. No està de més
remarcar que la mitjana d'edat d'edi¬
ficació del Poble-sec és la més alta de
Barcelona. L'Ajuntament de Barcelo¬
na, la Generalitat i el Ministeri de
Foment van signar, el passat 23 de
desembre, un conveni que permet
aconseguir tot un seguit de beneficis
per a la realització de les obres de
reparació dels edificis.

Abans de la signatura del conveni
es va fer un estudi del barri per tal de
definir el sector que calia renovar
amb més urgència. D'aquesta mane¬
ra, es va assenyalar el perímetre de
l'Àrea de Rehabilitació Especial,
ARE. Es tracta del sector comprès
entre els carrers Radas i Nou de la
Rambla, el passeig de l'Exposició i
l'avinguda del Paral·lel. És a dir,
l'àrea que podríem considerar com el
nucli antic del Poble-sec. La Genera¬
litat va declarar aquesta zona com a
Àrea de Rehabilitació el dia 6 de juny
de 1994.

Aquest sector d'actuació comprèn
un total de 768 edificis i 8.521 habitat¬
ges, la major part dels quals són sus¬
ceptibles de ser rehabilitats. Seria
necessària una inversió de més de
7.550 milions de pessetes per a la seva
recuperació total. De l'estudi realitzat
es va deduir la possibilitat de partici¬
pació d'entre el 10 i el 15% dels habi¬
tatges, i per tant es van sol·licitar 258
milions per subvencionar les possibles
actuacions.

Els propietaris que ho sol·licitin
podran rebre una subvenció a fons per¬
dut equivalent al 30% del pressupost,
a més d'una desgravació fiscal del
15% del pressupost protegible, IRPF.
També s'atorga una subvenció equiva¬
lent a la totalitat de la taxa per obres.
L'obtenció d'aquests beneficis no està

limitada pel nivell d'ingressos del
sol·licitant, i tenen pocs condicionants.

Les obres que es poden realitzar
per obtenir la subvenció són totes les
que es destinin a la recuperació de la
infrastructura de l'edifici —fona¬
ments, parets, pilars, sostres, escales,
etc...—, els elements exteriors —teu¬
lades, façanes, patis—, els elements
interiors —escales, vestíbuls— i les
instal·lacions de clavegueram, bai-
xants, electricitat, aigua directa, gas,
antenes, porter automàtic, etc...

A més d'aquests avantatges, s'han
signat d'altres convenis de col·labora¬
ció amb d'altres institucions i empre¬
ses vinculades al sector de l'edifica¬
ció i la propietat que col·laboren amb
la rehabilitació dels edificis del barri.

L'atenció al ciutadà es realitza a la
seu de l'Oficina de Rehabilitació de
Ciutat Vella, al carrer dels Àngels, 3,
els matins. Els interessats també es

poden adreçar al centre cívic Blai
—Blai, 34—, dijous al matí, o bé
concertar visites.

La resposta dels veïns del Poble-
sec no s'ha fet esperar i ja s'han
comptabilitzat un total de 185 consul¬
tes que han generat 27 expedients que
beneficiaran 358 habitatges i locals.

Joan Bosco Cusó
Responsable de Programa

de Poble-sec
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Banc Solidari
de Serveis
Gratuïts

"£7 ventall de serveis possibles
és molt ampli:
fer acompanyaments,
oferir conversa, reparacions
domèstiques, préstec d'eines,
trasllats, traduccions..."

Als barris hi ha problemes i neces¬
sitats, però també hi ha recursos per
poder-los solucionar. A les Corts
entenem que el primer recurs són els
mateixos veïns. A partir d'aquesta
filosofia, el Banc Solidari de Serveis
Gratuïts pretén ser un instrument que
posi en contacte les necessitats i els
recursos que hi ha a la mateixa comu¬
nitat, però amb una particularitat: hi
ha d'haver un intercanvi de serveis.
Generalment, en els serveis de volun-
tariat trobem unes persones que
donen i unes altres que reben. Són
dos col·lectius diferenciats. Des del
Banc Solidari pensem que és més
adient la fórmula "Jo t'ajudo, tu
m'ajudes".

De vegades, la persona que rep
acaba amb un sentiment d'empobri¬
ment personal, i per això és important
que descobreixi la seva potencialitat.
Es tracta de facilitar-li que pugui
expressar de manera solidària i útil
els seus recursos. Es igualment
important que la persona que té
tendència a donar aprengui i sàpiga
també rebre. Així doncs, el planteja¬
ment que proposem és un intercanvi
de feines i serveis en condicions

d'igualtat.
Es veritat que hi ha persones alta¬

ment necessitades que per les seves
circumstàncies no poden oferir gaires
serveis, com les persones grans amb
dificultats de mobilitat que no poden
sortir de casa. D'entrada es podria
pensar que no poden oferir res, però
descobrim que podrien ensenyar a
cuinar o cosir, cuidar les plantes d'un
veí absent...

El ventall de serveis possibles és
molt ampli: fer acompanyaments,
oferir conversa, reparacions domèsti¬
ques, préstec d'eines, trasllats,
traduccions, redacció d'escrits, repàs
escolar, assessoraments, cuidar
animals, etc.

La idea d'aquest projecte s'inscriu
dins d'una estratègia basada en la
complicitat i corresponsabilitat entre
la societat civil i l'Administració, en

JO
T'AJUDO

TU
M'AJUDES

la qual el protagonisme el tenen les
entitats, concretament la Coordinado¬
ra d'Entitats de la Zona Oest, integra¬
da bàsicament per associacions de
veïns. La participació del districte
consisteix a donar suport a l'elabora¬
ció i posada en marxa del Banc per
assegurar l'estabilitat del projecte fins
que funcioni tot sol.

El Banc Solidari de Serveis Gra¬
tuïts és, doncs, un projecte que pretén
relacionar els veïns del mateix barri a

través de l'intercanvi de petites feines
i generar així relacions positives i
xarxes de suport. A més a més, pro¬
mou les capacitats de donar i rebre de

cada participant, afavoreix l'accés als
recursos, permet gaudir de millors
condicions de vida mitjançant serveis
que valdrien diners o que serien difí¬
cils d'aconseguir, i intenta prevenir
situacions de marginació.

Les persones del districte de les
Corts que estigueu interessades a par¬
ticipar podeu contactar els matins
amb el telèfon 440 95 00.

Els treballadors de l'Ajuntament,
com a ciutadans, també hem de ser

solidaris.

Josep Calero
Districte de les Corts



Conèixer el nostre barri és conèi¬
xer també la nostra història. A Sarrià-
Sant Gervasi hi ha moltes construc¬
cions que han perdurat en el temps i
que, o bé mantenint el seu caràcter
original, o bé rehabilitades o recon¬
vertides en alguna cosa diferent, ens
donen una idea del nostre passat.

Al carrer Ganduxer número 130, a
la cantonada amb el carrer Maó, hi ha
un bon exemple de com el passat pot
prendre una forma nova i, respectant
les seves característiques inicials,
adaptar-se a les necessitats dels temps
actuals. Es tracta de la capella de
l'antic convent de les Monges Repa¬
radores, que molt aviat esdevindrà un
nou equipament cultural per al barri i,
a més a més, serà la nova seu de
l'arxiu municipal del districte de
Sarrià-Sant Gervasi.

El convent de les Monges Repara¬
dores és un edifici construït als anys
vint, a partir d'un projecte de l'arqui¬
tecte Enric Sagnier que, originalment,
ocupava l'espai que actualment deli¬
miten els carrers Emancipació, Maó,
Torras i Pujalt i Ganduxer.

Després de patir greus desperfectes
durant la Guerra Civil, el convent va
ser restaurat a principis de la dècada
dels cinquanta.

L'any 1970, les monges van ven¬
dre l'edifici principal, que va ser pos¬
teriorment enderrocat per a l'edifica¬
ció d'habitatges. Només es va salvar
la capella, ja que el seu interior estava
decorat amb interessants pintures al
fresc i sis vitralls policromats.

L'any 1982, l'Ajuntament, interes¬
sat per l'indubtable valor artístic de
l'interior de la capella, va iniciar els
tràmits per a incloure-la en el Regis¬
tre de Béns Catalogables i elaborar un
pla especial de protecció de l'edifici,
que es va aprovar el mes de maig de
1985. Aquest pla establia els possi¬
bles usos de la capella, sempre que
fossin compatibles amb la conserva¬
ció de les obres artístiques.

D'acord amb aquest criteri, i amb
la intenció d'habilitar la capella com

L'Arxiu
Històric
a la capella
de les monges
Reparadores

"El convent

de les Monges Reparadores
és un edifici construït
als anys vint, a partir
d'un projecte de l'arquitecte
Enric Sagnier."

a equipament públic de caràcter cul¬
tural, el districte ha arribat a un acord
amb la fundació propietària de l'edi¬
fici per llogar-lo durant un període de
vint anys, amb opció de compra.

El projecte preveu la construcció
de dos espais independents. Un d'ells
acollirà l'arxiu històric del districte,
que actualment es troba al Casal de
Sarrià. L'arxiu compta amb un
important fons documental procedent
dels antics municipis de Sarrià i de
Sant Gervasi, abans de les annexions
a Barcelona.

Per habilitar aquest espai s'ender¬
rocaran les parts de la zona de l'absis,
queja estaven molt deteriorades, i se
substituiran per una nova edificació,
amb la façana encarada a la zona del
pati. Aquesta nova façana tindrà por¬
tes i finestrals que donaran al jardí i
que aportaran llum natural a l'inte¬
rior. La sala tindrà una forma rectan¬

gular, amb diversos espais per a la
direcció, l'arxiu. la recepció i presen¬
tació de materials i la sala de lectura i
consulta.

L'altre espai, ubicat a la nau prin¬
cipal, serà una sala polivalent per a la
realització d'activitats culturals. En
aquesta sala hi haurà dues escales que
conduiran a la primera planta, desti¬
nada principalment a acollir exposi¬
cions permanents. La planta baixa
disposarà d'uns espais tancats per a
atendre les necessitats bàsiques de
vestidors, magatzem, lavabos i bar.

La conversió de la capella de les
Monges Reparadores en nou equipa¬
ment públic és un dels projectes més
esperats per part de veïns, associa¬
cions i entitats de Sant Gervasi, i afa¬
vorirà, sens dubte, la vida social i cul¬
tural del districte.

Teresa Gámez i Garcia
Districte Sarrià-Sant Gervasi



Nova
instal·lació

esportiva a
l'Europa

"El nou esportiu està situat
molt a prop de la Ronda del Mig,
contindrà molts i diversos espais
on poder dur a terme
una gran quantitat d'activitats
esportives. "

Els barcelonins disposem, des del
mes d'octubre, d'una nova
instal·lació esportiva municipal:
l'Europolis. Un nou equipament
d'aproximadament 7.000 metres qua¬
drats que completa l'oferta d'espais
esportius al districte de Gràcia.

El nou esportiu està situat molt a
prop de la Ronda del Mig, contindrà
molts i diversos espais on poder dur a
terme una gran quantitat d'activitats
esportives. Hi ha una espaiosa sala de
fitness cardiovascular i muscular,
amb els aparells més moderns, des
d'on es pot veure gairebé tota la resta
de la instal·lació.

A l'esquerra, i a través d'unes
espectaculars vidrieres, es pot con¬
templar la piscina, on els usuaris
poden nedar lliurement o apuntar-se a
una gran oferta d'activitats dirigides,
com cursets de natació, terapèutica,
aiguagim, etc.

Des de la dreta de la sala de fitness
es té una visió directa sobre el pave¬
lló esportiu, divisible en tres parts, en
el qual es podran practicar esports tan
diversos com futbolsala, bàdminton,
bàsquet, voleibol...

A la mateixa planta de la sala de
fitness hi ha dos estudis per aeròbic i
altres tipus de classes de manteni¬
ment físic per a tots els nivells. Tot
això, juntament a una tercera sala
ubicada a la planta inferior, dóna la
possibilitat d'escollir entre una
àmplia diversitat d'activitats, fins i tot
dins la mateixa franja horària. Per
completar l'oferta esportiva els usua¬
ris poden disposar de dues pistes
d'esquaix.

Un altre espai important de l'Euro¬
polis és la zona d'aigües amb d'espais
d'hidromassatge, dues saunes, dos
banys de vapor i tres "boxes" de raigs
UVA. Aquesta zona està concebuda
arquitectònicament com un espai tran¬
quil i relaxat, aïllat de la resta de la
instal·lació, però amb il·luminació
natural des de la piscina i el polispor-
tiu. Per als amants del sol natural, tam¬
bé hi ha un espai per prendre'l.

Està previst que la instal·lació
compti amb un servei mèdic propi,
dins de la zona de salut. Aquest ser¬
vei efectuarà revisions mèdicoespor-
tives als usuaris de la instal·lació.
Els altres serveis de la zona de salut
seran els massatges, dietètica i zona
d'estètica.

A l'Europolis també hi trobarem
els espais d'oci necessaris en qualse¬
vol instal·lació esportiva, com el bar-
restaurant i la botiga d'esports.

En definitiva, les obres han canviat
totalment l'aspecte de l'antic club
Europa. Des del mes de febrer de
1994 els veïns disposen d'un aparca¬
ment amb capacitat per a 1.150 vehi¬
cles, des de maig de 1995 d'un camp
de futbol dotat d'una moderna gespa
artificial i de tota la infrastructura
necessària de vestuaris i d'oficines
per a un club de la seva envergadura.
I a partir d'ara, disposen també d'una
nova instal·lació esportiva municipal

amb una concepció de servei de qua¬
litat, integral i innovador cap als
usuaris.

Isabel Pagès
Districte de Gràcia
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Solidaritat amb
el municipi
de Boyeros,
l'Havana

"La finalitat del viatge a Boyeros
era conèixer sobre el territori
les necessitats reals
i aixíprogramar,
amb coneixement de causa,
les actuacions de suport
i solidaritat. "

A mitjans d'abril el districte
d'Horta-Guinardó va visitar el muni¬

cipi de Boyeros de l'Havana. Una
delegació de deu persones es va des¬
plaçar per precisar l'agermanament
que fa un parell d'anys es va formular
entre les dues parts.

Promogut per l'acció dels veïns del
districte d'Horta-Guinardó i en el
marc de l'agermanament entre Barce¬
lona i l'Havana, i el de la FAVB i
l'Organització de Comitès de Defensa
de la Revolució de l'Havana, el muni¬
cipi de Boyeros i el districte d'Horta-
Guinardó varen signar el dia 11 de
maig de 1995 el seu propi protocol. Si
aquell acte era el de les intencions,
ara s'ha passat a la concreció
d'accions. Per això una delegació del
districte va viatjar cap a Boyeros.

La finalitat del viatge era conèixer
sobre el territori les necessitats reals i
així programar, amb coneixement de
causa, les actuacions de suport i soli¬
daritat que el districte organitza regu¬
larment amb aquest municipi cubà.
Per això els amfitrions havien prepa¬
rat a la delegació un programa de
visites de tres dies, centrat en el
coneixement general del municipi, en
el seu funcionament administratiu i
en diverses instal·lacions de tipus
educatiu i sanitari.

Un cop allà els van rebre el Presi¬
dent, el Vicepresident i la Secretària
de l'Assemblea Municipal de Boye¬
ros que els varen oferir una atenció
inestimable que, al marge dels proto¬
cols necessaris, pocs dels delegats
podran oblidar.

A més del tracte cordial i entranya¬
ble rebut, els nostres delegats van ad¬
mirar l'aprofitament dels pocs recursos
dels que disposen. Res no es malbarata
i tot el material rep una cura extrema
per a la seva conservació. També els
va cridar l'atenció la netedat dels
carrers del municipi en contraposició
de la resta de carrers de l'Havana.

Boyeros és un dels quinze munici¬
pis de l'Havana. La divisió de la ciu¬
tat es pot comparar amb la de Barce¬

lona i els deu districtes. Està situat al
sud de la ciutat, té 134 quilòmetres
quadrats i 175.000 habitants i està
subdividit en 7 Consejos Populares,
equivalents als nostres barris, que són
11 en el cas d'Horta-Guinardó. El

govern del municipi s'estructura en
l'Assemblea Municipal del Poder
Popular, composada per 122 delegats
escollits pels ciutadans i el Consell
d'Administració format per divuit
delegats que escullen qui d'ells ocu¬
parà la presidència, la vicepresidència
i la secretària de l'Assemblea. El
Consell és qui implementa les deci¬
sions de l'Assemblea i aplica la legis¬
lació que n'emana.

La delegació ja ha presentat la
seva memòria de la visita. Ara la
comissió d'agermanament concretarà
els projectes de cooperació que es
duran a terme. La delegació proposa
que es prioritzin els projectes vincu¬
lats a l'educació i la sanitat. Aconse¬

lla que siguin projectes econòmics i a
curt termini. Igualment, i a proposta
de Boyeros, suggereix abordar el cla¬
vegueram del Consejo de Wajay.

L'altra finalitat del viatge era la
Coordinació dels "Encuentros de Per¬
cusión de la Ciudad de La Habana"

que es va celebrar el divendres 18
d'abril al Teatro Nacional de Cuba.
El districte d'Horta-Guinardó va con¬

tribuir a l'esdeveniment amb l'edició
de la publicitat de l'acte, així com en
la producció.

Esther Sust i Novell
Districte d'Horta-Guinardó
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d 5 -fin és actualment l'única ofertaCoUCL LdvlCo municipal d'espectacles
per a les escoles. "

per a
les escoles

"La representació va ser molt bona
i a més va ser molt profitosa per a la
classe", una escola de Nou Barris.

"Als alumnes els va agradar molt
perquè va ser molt dinàmic, simpàtic
i entretingut", una escola de Ciutat
Vella.

"Normalment sempre ens ha agra¬
dat molt la programació que heu fet.
L'organització és molt, molt bona, i
sempre que sorgeix un problema
l'intenteu solucionar i ajudar a les
escoles en la mesura que podeu", una
escola de Nou Barris.

Aquests són alguns dels comenta¬
ris de les 61 escoles que han partici¬
pat en la campanya "L'Escola va
d'Espectacle a la Zona Nord".
Aquesta programació, adreçada a
totes les escoles de Barcelona, s'ha
anat consolidant des de l'any 1992
entre la diversitat d'ofertes teatrals
com una de les de més qualitat. Any
rere any es va incrementant el nom¬
bre d'alumnes que es desplacen fins
al teatre més allunyat del centre de la
ciutat, al barri de Ciutat Meridiana,
per assistir a representacions de tea¬
tre i audicions de música.

"L'Escola va d'Espectacle a la
Zona Nord" és actualment l'única
oferta municipal d'espectacles per a
les escoles, i és fruit del decidit
esforç del districte de Nou Barris per
facilitar l'apropament de nens i nenes
al teatre i a la música.

A hores d'ara, totes les escoles han
rebut l'oferta del curs 97-98, en què hi
ha opcions suggerents per als escolars
de totes les edats. Pels més petits la
Companyia ínfima la Puça presentarà
l'espectacle A-2. Els mitjans podran
triar entre l'adaptació de Peter Pan
que Teatre de Cordó ha fet amb Re¬
torn a país de Mai-Més i l'homenatge
a Joan Miró, El garrofer de les tres
taronges de Marduix. Els més grans
podran disfrutar amb En Cyrano de
Xirriquiteula Teatre. A més a més,
tindrem l'oportunitat de gaudir de
l'estrena del nou espectacle de Rose-
land Musical La casa per la finestra.

La programació també inclou dues
obres en anglès i tres propostes musi¬
cals. El grup Madrid The Lingua-Arts
Theatre Company presentarà dos
espectacles especialment concebuts
pels estudiants d'anglès: Bertie i
Romeo and Juliet. Per la seva banda,
les Juventuts Musicals de Catalunya
avalen les propostes musicals El Car¬
naval dels animals de Camile Saint
Saënts per una orquestra eslovaca, El
món del soroll i Música i ordinador.

L'oferta és àmplia i de qualitat,
amb uns intèrprets de primera línia
que fan preveure que les valoracions
per part de les escoles seguiran sent
altament positives.

Aquest serà el setè curs consecutiu
que els mestres que decideixin portar
els seus alumnes als espectacles del
Teatre de la Zona Nord disposaran de
dossiers pedagògics per poder aprofi¬
tar a l'aula un seguit de temes i con¬
tinguts a partir d'una programació
especialment elaborada per entretenir
i instruir. "L'Escola va d'Espectacle
a la Zona Nord" es consolida així
com una oferta cultural complemen¬
tària als aprenentages dins les aules.

Andreu Solsona
Teatre de la Zona Nord
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Passos
accessibles

per a tothom

"S'han creat un centenar

de guals nous i s 'ha fet
l'arranjament dels existents
que per diverses causes

presentaven obstacles
que no permetien
el pas de cadires de rodes. "

La recent transformació urbanísti¬
ca de Barcelona posa en relleu la seva
política de respecte a la supressió de
barreres arquitectòniques d'acord
amb la recuperació dels estàndards
de qualitat de vida. La ciutat està en
una contínua evolució i els barris no

poden quedar al marge. Prova d'això
és el pla d'actuació urbanística
d'adequació dels guals per a conti¬
nuar amb l'eliminació de les barreres

arquitectòniques al districte de Sant
Andreu.

Un projecte on es dissenyen itine¬
raris, dins l'àmbit territorial del dis¬
tricte, per tal que les persones amb
dificultats de mobilitat puguin des¬
plaçar-se i els permetin dur una vida
normalitzada.

Cal destacar que el Consell Muni¬
cipal del Districte de Sant Andreu
obre cada any una convocatòria públi¬
ca perquè les persones que tenen difi¬
cultats de mobilitat puguin sol·licitar
els guals de vianants que els siguin
necessaris per a millorar l'accessibili¬
tat en el seu entorn habitual.

S'han creat un centenar de guals
nous i s'ha fet l'arranjament dels
existents que per diverses causes
presentaven obstacles que no perme¬
tien el pas de cadires de rodes: guals
sense pas de vianants, pendents
massa pronunciats...

A Can Dragó, per tal de facilitar
l'accés a la rampa de l'avinguda
Meridiana s'ha adequat a l'eix de via¬
nants del carrer Pons i Gallarza. En la
remodelació dels carrers del nucli
antic de Sant Andreu, la Sagrera i Tri¬
nitat Vella, i de les placetes de Bon
Pastor també es té en compte la
col·locació de passos accessibles per a
tothom. Pel que fa al transport públic,
l'estació de metro de Trinitat Vella

disposarà aviat d'un ascensor.
Gràcies a la col·laboració d'usua¬

ris, entitats i institucions públiques
aconseguim una ciutat més habitable
per a tothom. Actualment la nostra
ciutat es considera, segons una
enquesta publicada al diari El País,

com la millor en supressió de barreres
arquitectòniques si la comparem amb
la resta de poblacions espanyoles.

En aquesta línia, des del districte,
en totes les actuacions urbanístiques
se segueixen posant en marxa els ele¬
ments que siguin necessaris per pro-
mocionar i suprimir qualsevol tipus
de barrera arquitectònica, amb
l'objectiu d'adequar l'entorn dels nos¬
tres barris i per potenciar els carrers
com a zones de passeig per a tothom.

A més a més, la Biblioteca Popular
Ignasi Iglesias, conjuntament amb el
Servei de Suport i Assessorament per
a l'Atenció de Persones amb Dismi¬
nució del districte de Sant Andreu, ha
posat en marxa un servei de préstec
de llibres a domicili per a persones
amb dificultats de mobilitat, que vul¬
guin fer ús dels serveis que ofereix
aquesta biblioteca i no s'hi puguin
desplaçar. Per començar a utilitzar
aquest servei us podeu posar en con¬
tacte amb la Biblioteca, de dilluns a

divendres de 3 a 5 de la tarda, al telè¬
fon 311 35 03.

Ester López
Districte de Sant Andreu
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204.093 m2
de Front
Marítim

"El PERI del Front Marítim
del Poblenou abasta un total
de 204.093 metres quadrats,
delimitats pels carrers Selva de
Mar, passeig de Garcia i Fària,
Taulat, Provençals i Llull. "

El front marítim del Poblenou ocu¬

pa una ampla extensió de terrenys
que havien albergat les antigues
fàbriques tèxtils instal·lades al llarg
del segle passat. La celebració dels
Jocs Olímpics de Barcelona, el 1992,
va provocar el trasllat d'aquestes
indústries obsoletes i la recuperació
de molts solars als barris del Poble¬
nou i del Besòs. Uns espais que
s'ompliran d'habitatges, zones verdes
i equipaments.

El PERI del Front Marítim del
Poblenou abasta un total de 204.093
metres quadrats, delimitats pels
carrers Selva de Mar, passeig de Gar¬
cia i Fària, Taulat, Provençals i Llull.
El seu objectiu és urbanitzar, en dues
fases, les vuit illes que configuren la
façana marítima. Dels 281.111 metres
quadrats de sostre edificable, 182.526
es destinaran a ús residencial, 58.585
per ús comercial i terciari i 40.000 a
equipaments. Les zones verdes ocu¬
paran 63.208 metres quadrats de sòl i
els vials, 54.358.

El Ple de l'Ajuntament de Barcelo¬
na va aprovar definitivament el Pro¬
jecte d'Urbanització del Front Marí¬
tim del Poblenou el 12 de març
d'enguany, després del procés legal
d'exposició pública i al·legacions.
Però va ser el passat dia 16 de juliol
quan l'Alcalde i el regidor del distric¬
te de Sant Martí, entre d'altres, el po¬
saven en marxa, col·locant la primera
pedra dels habitatges que es construi¬
ran a l'illa adjudicada a l'empresa
REGESA.

Amb aquesta primera pedra s'ini¬
ciaven les obres de la Unitat d'Actua¬
ció 1, illa 6, del PERI. Aquest projec¬
te contempla la construcció de tres
edificis als carrers Taulat, Provençals
i Ramon Turró. S'edificaran 276

habitatges, 156 dels quals seran de
protecció oficial-règim especial, 95
de protecció oficial-règim general i
25 de preu taxat. També inclou 26
locals comercials i 12 oficines. Els
nous habitatges es destinaran al re-
allotjament dels afectats pel desen¬

FOTOS: E.ESCUDÉ

volupament del PERI del Front Marí¬
tim de manera que se'ls garanteix la
permanència al barri on viuen. Es
preveu que aquesta fase finalitzi cap
a l'estiu del 1998.

La primera fase del PERI engloba
set illes, quatre de les quals ja estan
adjudicades. En aquesta esta ampla
extensió de terreny hi haurà prop de
1.800 habitatges amb un tret fona¬
mental: per primera vegada, en totes
les construccions s'ha de resevar una

part per habitatges protegits.
La segona fase del PERI, prevista

pel segon quadrienni, comprèn l'illa
8. Els 9.791 metres quadrats destinats
a ús residencial hauran de mantenir
les condicions i proporcions d'habi¬
tatge protegit de la primera fase.

L'ordenació d'aquest sector dels
barris del Poblenou i del Besòs supe¬
ra els límits del PERI del Front Marí¬
tim. La urbanització dels carrers que
envolten les diferents illes, Selva de
Mar, Taulat, Provençals, Fluvià, Bac
de Roda, Espronceda i Lope de Vega
s'ha de continuar fins als trams ja
realitzats i ajardinar la seva connexió
amb els carrers adjacents.

Esperança Alvarez
Districte de Sant Martí

El Projecte d'Urbanització també
contempla la construcció de les noves
xarxes de servei i la connexió a les ja
existents, i la superació dels canvis de
rasant que s'originin. El que no
s'inclou en aquesta actuació és la
urbanització de l'interior de les illes.



Des d'estructures simples, com
la d'un negoci familiar, a les més
complexes, com ara un grup
empresarial multinacional, passant
per entitats que no tenen com a
finalitat principal la venda de pro¬
ductes o serveis, el que caracteritza
a qualsevol tipus d'organització és
l'ordenació de recursos humans i
materials i la seva utilització per a
l'obtenció d'un producte determi¬
nat; producte en el més ampli sentit
de l'acepció que va des d'un bé
material a un servei prestat sense
la recepció de contraprestació per
part del seu destinatari.

Qualsevol organització, pública
o privada, simple o complexa, ha de
decidir què fa, amb quins mitjans
ha de comptar i com ho fa. Per
aquest motiu, hem de tenir present
que quan parlem de descentralitza¬
ció funcional en l'administració
pública no estem inventant res, sinó
que, en tot cas, estem adaptant a les
seves peculiaritats un concepte
d'organització prou utilitzat en el
sector privat.

La
descentralització
funcional
a l'Ajuntament

Qui més qui menys haurà sentit a
parlar del Grup X, que consisteix en
un aparent entramat d'empreses que,
de fet, pertanyen a un mateix propieta¬
ri, que en la majoria de casos és una
altra empresa. Així, podem comprar
una enciclopèdia a terminis i veiem
que l'empresa que ens cobra els rebuts
no és l'editorial, sinó una altra que en
molts casos té el mateix nom seguit de
l'expressió "Crédito, S.A.". Es tracta
d'una empresa filial de l'editorial que
es destina a gestionar el seguiment
d'aquesta mena d'operacions.

I per què succeeix així? Fonamen¬
talment, perquè l'activitat principal
d'una editorial és editar i vendre lli¬
bres i dins d'ella hi ha certes opera¬
cions, com la venda a crèdit, que
suposen una especialització addicio¬
nal a la principal com, en l'exemple
que ens ocupa, l'atorgament d'un crè¬
dit consistent en pagar ajornadament
un import determinat, operació més
financera que editorial.

En un món en el que cada cop es
tendeix més a l'especialització, entre
altres coses perquè el nivell tècnic, de
coneixements i mitjans, de qualsevol
activitat esdevé constantment més

complex i, per tant, la capacitat per
abarcar bons coneixements de diverses
matèries és menor, és natural que les
empreses adoptin esquemes organitza-
tius basats en l'existència de filials.

L'especialització en l'administració
pública

En aquest marc, imaginem ara com
juga l'especialització en l'administra¬
ció pública. Si un banc crea filials per

gestionar crèdits al consum, crèdits
hipotecaris, fons d'inversió, fons de
pensions, assegurances, etc., activi¬
tats totes elles lligades al món fina-
ner, què pot fer una administració que
ha vetllar per l'educació, la sanitat, la
seguretat, el benestar social, les
infrastructures i equipaments col·lec¬
tius, la cultura, l'esport, etc? La seva
responsabilitat està tant diversificada
en àmbits totalment diferenciats que
resulta recomanable que per alguns
d'aquests camps es doti d'un model
organitzatiu jurídicament diferenciat
de la pròpia administració.

Ha de quedar ben clar, tanmateix,
i com tot seguit veurem, que la realit¬
zació d'activitats a través de filials
en cap moment suposa una relaxació
en l'obligació que té l'administració
per vetllar pel bon compliment dels
seus fins.

Es tracta, senzillament, de crear
una entitat que pugui actuar en nom
propi, amb una estructura més simple
que la de l'administració i adaptada
al camp d'actuació que li hagi estat
encomanat, obeint a dos principis
fonamentals: el de l'especialització
i la major agilitat en relació a la sú-
perestructura de l'administració a la
que pertany.

El procés de crear entitats indepen¬
dents de l'administració per a la ges¬
tió de determinats serveis és el que
anomenem descentralització funcio¬
nal, per la qual alguna de les funcions
de l'administració és executada, sem¬

pre sota la seva tutela i responsabilitat
final per una entitat amb recursos
humans i materials especialitzats.

a
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"El procés de crear
entitats independents
de l'administració per a la gestió
de determinats serveis
és el que anomenem
descentralització funcional. "

"Fonamentalment,
les formes de gestió
descentralitzada són tres:

l'organisme autònom, la societat
i el consorci."

L'existència d'aquestes entitats
està prevista per la legislació aplica¬
ble a l'administració pública des de fa
molts anys, però tot seguit ens centra¬
rem en la situació actual per a l'admi¬
nistració local.

Marc legal de la descentralització
funcional en l'administració local

Tant la Llei de Bases de Règim
Local com la d'Hisendes Locals pre¬
veuen que un ens local pugui desen¬
volupar part de la seva activitat a
través d'entitats amb personalitat jurí¬
dica pròpia. Es a dir, que actuen en
nom propi. Fonamentalment, les for¬
mes de gestió descentralitzada són
tres: l'organisme autònom, la societat
i el consorci. En l'àmbit català, aques¬
tes fórmules de gestió, juntament amb
altres aspectes regulats per a l'admi¬
nistració local, es troben especificades
en el Reglament d'Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals.

L'organisme autònom és una enti¬
tat sotmesa al mateix règim jurídic
públic que l'administració local a la
qual pertany i que és l'única partici¬
pant de l'organisme.

La societat, que pot adoptar la
forma d'anònima o limitada, es

regeix fonamentalment per dret pri¬
vat, llevat d'alguns aspectes pels que
ha d'adaptar-se a la normativa públi¬
ca. En la societat, l'únic accionista
pot ser l'administració local, o bé
aquesta pot compartir la propietat
de la societat amb altres organitza¬
cions, públiques i privades; en aquest
cas ens trobem en el que s'anomena
empresa mixta.

La darrera fórmula, el consorci, és
una organització a mig camí entre
l'organisme autònom i la societat
destinada a instrumentar la coopera¬
ció de diferents administracions i
organitzacions d'interès social.

No existeix cap pauta establerta, ni
per la legislació ni per la pràctica de
les diferents administracions locals,
que doni una idea clara de quina ha
de ser l'organització a crear, un cop
presa la decisió de descentralitzar
funcionalment un servei. Ni tan sols,
en una anàlisi comparada dels princi¬
pals municipis de Catalunya s'arriba
a cap conclusió sobre quins serveis
s'han de descentralitzar. La voluntat
de descentralització funcional i la
modalitat escollida és una opció que
cada ens local pren en funció de les
seves peculiaritats.

Tot i així, en una aproximació teò¬
rica, aquells serveis de cada ajunta¬
ment que siguin de caràcter intern,
com ara la informàtica o la gestió de
la recaptació, o bé que la seva presta¬
ció tingui un marcat caràcter social
—educació, cultura, sanitat— haurien
de prestar-se sota la figura d'organis¬
me autònom, donat que en ells el
caràcter públic està ben arrelat i
aquestes entitats, com s'ha dit, conti¬
nuen sotmeses al mateix règim legal
que l'ens local. En canvi, aquelles
activitats en les que aquest apareix
com un operador més del sector, i que
no són estrictament competència obli¬
gada per llei, serien més susceptibles
de descentralitzar-se sota la fórmula
de societat. Naturalment, quan la cre¬
ació d'una entitat obeeix a la instru¬

mentació de la col·laboració del sec¬

tor públic amb el privat la figura a
escollir és la de societat mixta, ja que
no pot pretendre's sotmetre una insti¬
tució privada al règim d'una pública
en un marc fora de les competències
pròpiament públiques.

El cas de l'Ajuntament de
Barcelona: el Grup d'Empreses
i Institucions Municipals

Convençuts que la gestió de ser¬
veis i la col·laboració amb el sector

privat i altres institucions té un potent
instrument en la utilització de entitats
amb personalitat jurídica pròpia,
l'Ajuntament de Barcelona va ende¬
gar, a principis dels anys vuitanta, un
paulatí però constant procés de des¬
centralització funcional.

No es tractava, naturalment, d'uti¬
litzar indiscriminadament organismes
autònoms i societats per a la gestió de
serveis, sinó d'anar avançant en un
procés descentralitzador en la mesura
que es consolidaven les primeres
experiències. Fruit d'aquest procés,
en l'actualitat l'Ajuntament de Barce¬
lona, a més dels districtes i del que

podríem anomenar Serveis Centrals,
opera a través de dotze organismes
autònoms i deu societats anònimes,
de les quals quatre són mixtes amb
majoria de capital social de l'Ajunta¬
ment, tal i com pot observar-se en la
relació d'entitats del quadre. A més,
participa amb caràcter de soci minori¬
tari en altres societats i col·labora, en

qüestions de mutu interès, amb diver¬
ses institucions a través de tot un

seguit de consorcis.



"La voluntat

de descentralització funcional i
la modalitat escollida
és una opció que cada ens local
pren en funció de les seves

peculiaritats. "

i
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Relació d'Organismes Autònoms i Empreses municipals

Entitat Activitat Any de constitució
Organismes autònoms
Patronat Municipal de l'Habitatge Promoció d'habitatges de protecció oficial 1971

Fundació Pública Mies Van der Rohe Difusió de l'arquitectura contemporània 1983

Institut Municipal d'Informàtica Sistemes informàtics municipals 1989

Institut Municipal de Persones amb Disminució Inserció social de disminuïts físics i psíquics 1989

Institut Municipal d'Urbanisme Gestió, d'inversions d'ús general 1990

Institut Municipal d'Hisenda Recaptació d'impostos 1990

Institut Municipal de Mercats Gestió dels mercats municipals 1992

Institut Municipal de Parcs i Jardins Manteniment dels espais verds de la ciutat 1992

Institut Municipal d'Educació Gestió dels centres educatius

sostinguts per l'Ajuntament 1993

Institut de Cultura de Barcelona Organització de celebracions i espectacles 1996

Institut Municipal de Salut Pública Gestió dels serveis de salut pública

que l'Ajuntament ofereix als ciutadans 1996

Institut Municipal de Paisatge Urbà Potenciar la imatge física de la ciutat i
i Qualitat de Vida el nivell de les relacions ciutadanes 1997

Societats Municipals
Societat Municipal d'Aparcaments i Serveis, S.A. Construcció i explotació d'aparcaments 1982

Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. Barcelona Televisió 1983

Parc Zoològic de Barcelona, S.A. Gestió del Parc Zoològic de Barcelona 1984

Barcelona Activa, S.A. Foment de l'ocupació i de noves empreses 1986

Barcelona Promoció Gestió i promoció de
d'Instal·lacions Olímpiques. S.A. les instal·lacions olímpiques 1988

ProNouBarris, S. A. Promoció i rehabilitació

del districte de Nou Barris 1997

Societats mixtes majoritàries
Mercabarna Promoció, construcció i explotació

dels Mercats Centrals Majoristes i escorxador 1967

Promoció Ciutat Vella, S.A Rehabilitació del districte Ciutat Vella 1988

Pro-Eixample, S.A. Promoció i rehabilitació de l'Eixample 1996

Serveis Funeraris de Barcelona, S.A. * Serveis funeraris i gestió de cementiris 1982

* L'any 1982 comença la seva activitat com a Institut Municipal de Serveis Funeraris.
L'anv 1997 canvia la seva forma jurídica a societat anònima i actualment està en procés de transformació en societat d'economia mixta.



"L'Ajuntament de Barcelona,
a més dels districtes
i del que podríem anomenar
Serveis Centrals, opera a través
de dotze organismes autònoms
i deu societats anònimes. "
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Aquest conjunt d'entitats és el que
es coneix com a Grup d'Empreses i
Institucions Municipals.

Marc jurídic de les entitats
Totes les entitats es regeixen en

primera instància pels seus estatuts.
En ells es desenvolupen, a més
d'altres temes menors, les competèn¬
cies de l'entitat, els seus òrgans de
govern, el règim econòmicofinancer,
la situació del personal provinent de
l'Ajuntament i les seves facultats de
tutela o, dit d'altra manera, quines
són les decisions de l'entitat que han
de sotmetre's a l'aprovació dels
òrgans de govern municipals.

En el cas dels organismes autò¬
noms i societats en les que l'Ajunta¬
ment té tot o una part majoritària del
seu capital social, els estatuts pre¬
veuen una estructura d'òrgans de
govern bastant uniforme. Totes les
entitats tenen un President, un Con¬
sell d'Administració —Junta de
Govern en el cas dels organismes
autònoms— i un Gerent.

El President, que sempre és un
Regidor de l'Ajuntament, té les fun¬
cions de màxima representació de
l'entitat, aprova les grans operacions
de gestió i proposa al Consell
d'Administració l'aprovació dels
grans eixos d'actuació.

El Consell d'Administració o

Junta de Govern està integrat per un
nombre variable de membres, dels
que com a mínim la meitat són Regi¬
dors i representen als Grups Munici¬
pals. La resta són tècnics de l'Ajunta¬

ment, representants sindicals i profes¬
sionals de solvència reconeguda en el
camp d'actuació de l'entitat, segons
els casos. Es reuneix com a mínim
dues vegades a l'any i és l'òrgan
encarregat d'aprovar les grans línies
d'actuació així com ei pressupost i la
rendició dels comptes anuals. En tots
dos casos, un cop aprovats els docu¬
ments s'eleven al Consell Plenari de

l'Ajuntament que té reservada la
potestat de la seva aprovació.

El Gerent és la persona que execu¬
ta les decisions del Consell d'Admi¬
nistració i aprova les operacions més
quotidianes que permeten desenvolu¬
par l'activitat de l'entitat.

Marc econòmic de les entitats
Els organismes autònoms es regei¬

xen per un pressupost com el de
l'Ajuntament, amb la mateixa estruc¬
tura i funcionament. En canvi, les
societats anònimes gaudeixen d'un
pressupost anomenat estimatiu i for¬
mulat seguint els estats financers del
Pla General de Comptabilitat. Les
seves partides de despesa no tenen
caràcter limitatiu ni estan sotmeses al

procediment pressupostari de l'Ajun¬
tament i organismes autònoms. La
raó de ser d'aquest tractament dife¬
renciat ha de buscar-se en l'activitat
de les societats enfront la dels orga¬
nismes autònoms, donat que les pri¬
meres obtenen ingressos de diverses
fonts, i són molt importants, per regla
general, els que provenen del preu
que paga l'usuari del servei. En
aquest sentit, a més usuaris, més

ingressos i, en conseqüència, major
possibilitat d'augmentar o millorar el
servei. En canvi, els organismes autò¬
noms són els que reben més trans¬
ferències tant de l'Ajuntament com
d'altres institucions donat que els
seus serveis estan més vinculats a

l'activitat típica de l'administració
local i generalment no repercuteix
una part significativa del seu cost als
usuaris a través del pagament de
preus: educació, cultura, urbanisme,
etc. Els pressupostos inicials i la seva
posterior liquidació són aprovats en
darrera instància pel Consell Plenari.

El pes de l'activitat
descentralitzada funcionalment

El pressupost consolidat per a
1997 ascendeix a 264.194 milions
de pessetes, dels que 45.688 —el
17,3%— es gestionen a través dels
organismes autònoms i societats amb
participació majoritària de l'Ajunta¬
ment, i 44.184 —el 16,7%— corres¬

ponen a transferències a altres insitu-
cions com consorcis i empreses
mitxtes amb participació minoritària
de l'Ajuntament. D'aquesta manera,
l'activitat que l'Ajuntament efectua a
través d'entitats fruit de la descentra¬
lització funcional es situa, per aquest
any, en 89.872 milions, un 34% del
total.

Ramon Carrera

Empreses i Institucions Municipals



Dos informes
de la Fundació
Pi i Sunyer
sobre

govern local
La prestigiosa Fundació Carles

Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i
Locals acaba de presentar pública¬
ment dos informes sobre Govern
Local. El primer, publicat fa un
any, és VInforme Pi i Sunyer sobre
el Gobierno Local en las democra¬
cias avanzadas, una anàlisi compa¬
rada de la situació i perspectives
del goven local en un conjunt de
països que representen valuosos
referents per nosaltres. El segon
informe, acabat de sortir
d'impremta, és l'Informe Pi i
Sunyer sobre Gobierno Local en

España. En aquest cas, l'abast de
l'estudi és estatal i analitza la rea¬

litat del govern local a Espanya.
Tots dos han estat dirigits pel

professor de l'Institut de Direcció i
Gestió Pública d'ESADE,
Francisco Longo, a partir d'un
conveni establert entre la fundació
i l'escola. Els informes formen
part d'un projecte unitari i com¬
parteixen algunes característiques.
Són dues obres col·lectives d'orien¬
tació pluridisciplinar i incorporen
les aproximacions del dret públic,
constitucional i administratiu, la
ciència política, l'economia, la
sociologia, l'urbanisme i el mana¬
gement públic.

No es tracta de llegir els dos
volums d'una tirada, però confiem
que els treballadors i treballadores
de l'Ajuntament pogueu trobar en
els informes —sobretot en el segon,
que es centra en l'Estat espanyol—
reflexions interessants i útils per la
vostra tasca en l'organització.

Les fotografies que il·lustren aquest
dossier, de R. Escudé, són de la
Casa Golferichs, seu de la Fundació
Carles Pi i Sunyer d'Estudis
Autonòmics i Locals. D/321
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La Fundació
Carles Pi i Sunyer,
un laboratori d'idees

La Fundació Carles Pi i Sunyer
d'Estudis Autonòmics i Locals és una

entitat que es dedica a l'anàlisi de
qüestions relacionades amb l'Estat de
les Autonomies i amb els governs
locals. Va néixer l'any 1988 a partir
de l'impuls d'un conjunt d'adminis¬
tracions locals i integra en el seu
Patronat persones que provenen
d'àmbits i institucions diverses.

La finalitat principal de la
Fundació és oferir una plataforma per
a l'estudi i pel debat sobre diferents
aspectes i qüestions dels governs
subestatals. Els seus estudis i discus¬
sions integren perspectives jurídi¬
ques, econòmiques, politològiques i
de gestió. Els treballs de la Fundació,
com el que presentem en aquest dos¬
sier, recullen aportacions del món
acadèmic català, espanyol i interna¬
cional, així com de personalitats polí¬
tiques i professionals de la gestió
pública. La Fundació treballa qües¬
tions com el model espanyol d'Estat
de les autonomies, l'aplicació del
principi d'autonomia local, la legisla¬
ció i la jurisprudència que afectin les
comunitats autònomes i els ens locals,
el govern de les grans ciutats, els sis¬
temes de representació i govern dels
municipis i regions, les polítiques sec¬
torials a nivell regional i local o
l'impacte de la integració europea en
els governs regionals i locals.

Naturalment, la Fundació també
treballa per donar a conèixer el pensa¬
ment polític, econòmic i cultural de
qui va ser Alcalde de Barcelona als
anys trenta i li dóna el nom, Carles Pi
i Sunyer.

Darreres publicacions
Entre les darreres publicacions

de la Fundació destaquen els tres pri¬
mers números de la col·lecció
Documents Pi i Sunyer.

El primer número porta per títol
Regiones y ciudades ante la Unión
Europea i inclou diversos textos
sobre un tema d'especial actualitat:
el paper de les regions i de les ciutats
en la Unió Europea i davant la Unió
Europea. Entre els textos, destaca la
Declaració d'Amsterdam aprovada el
passat mes de maig durant la Primera
Cimera Europea de Regions i
Ciutats, una reunió sense precedents
a la qual van assistir més de 260 pre¬
sidents de regions i alcaldes. També
recull el discurs de claursura del pre¬
sident del Comitè de les Regions,
Pasqual Maragall, i l'informe elabo¬
rat pel Comitè per a la Conferència
Intergovernamental que ha culminat
el procés de revisió del Tractat de
Maastrich.

La Llei Municipal de Catalunya
de 1934 és el títol del segon número
d'aquesta col·lecció de documents.
Recull dos textos històrics. Un és
el discurs que va pronunciar l'Al¬
calde Carles Pi i Sunyer l'li de març
de 1934 als alcaldes i regidors d'Es¬
querra Republicana de Catalunya
escollits en les eleccions municipals
del mes de gener del mateix any. En
la seva intervenció. Pi i Sunyer feia
pedagogia de la Llei Municipal de
Catalunya i n'explicava les seves
principals virtuts. L'altre és el text de
la Llei tal com va ser aprovada el 18
de juliol, també de 1934, després de
més d'un any de debats.

El títol del tercer dels Documents
Pi i Sunyer és El Acceso de los Entes
Locales al Tribunal Constitucional y
la Protección de la Autonomia

Local. El document recull diversos
textos que analitzen la situació jurídi¬
ca de l'autonomia local a Espanya.
Els seus autors exploren i proposen
diverses possibilitats per garantir
l'accés dels ens locals al Tribunal
Constitucional, així com altres
opcions per fer efectiva la protecció
jurisdiccional de la seva autonomia.
Els textos del document són ponèn¬
cies i les conclusions de la "Confe¬
rència sobre la Carta Europea de
l'Autonomia Local", que es va cele¬
brar el passat mes d'abril a la nostra
ciutat.

A més dels informes i estudis o

documents que publica, la Fundació
Carles Pi i Sunyer, també té una
agenda d'activitats, seminaris de tre¬
ball i conferències que es van cele¬
brant al llarg del curs.

La seu de la Fundació Carles Pi i
Sunyer d'Estudis Autonòmics i
Locals és la Casa Golferichs, a la
Gran Via de les Corts Catalanes,
número 491.

Si teniu interès en conèixer les
activitats de la Fundació o les
seves publicacions hi podeu
contactar.

Per telèfon al 323 68 15,
per e-mail:
fund.pisunyer@mx2. redestb. es,
o bé visitar la web a l'adreça
d'Internet:

http://www.fund-pisunyer.com
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en las democracias avanzadas

Aquest informe, publicat el setem¬
bre de l'any passat, és fruit del treball
coordinat d'experts de primer nivell
de sis països: França, Alemanya, el
Regne Unit, Suècia, Itàlia i els Estats
Units, juntament amb comentaristes
espanyols. La riquesa i interès
d'aquest informe rau en l'ampli ven¬
tall de tradicions, legislació i estruc¬
tures politico-administratives incor¬
porades en l'anàlisi que es contrasten
amb la realitat espanyola de la qual
formen part els comentaristes.

El Seminari d'origen
El llibre recull els materials pre¬

sentats i els resultats de les discus¬
sions que van tenir lloc en el marc del
seminari "El Govern Local en les
Democràcies Avançades", celebrat el
mes de març de 1995. El seminari es
va plantejar com una trobada de tre¬
ball entre destacats experts per deba¬
tre, des d'una perspectiva internacio¬
nal comparada, sobre l'estat actual,
les perspectives de futur i els reptes
als que s'enfronten els governs locals.

Cadascun dels experts va preparar
la seva ponència al voltant d'un con¬

junt d'àrees temàtiques sobre les que
es van desenvolupar els treballs del
seminari. Les àrees van ser 5: la ubi¬
cació del govern local en el marc
polític i constitucional de cada país,
el paper dels governs locals, el dis¬
seny institucional del govern local,
els sistemes de finançament dels
governs locals i els principals reptes i
tendències del govern local.

La finalitat última del treball rea¬

litzat és extreure elements rellevants

que puguin ser tinguts en compte en
el debat sobre el govern local que té

lloc a Espanya durant els últims anys.
El format del llibre és molt sim¬

ple. S'ha dividit en sis capítols, un
per cada país analitzat. Cadascun
dels capítols integra la ponència, els
dos comentaris dels panelistes espa¬
nyols assignats i una síntesi del debat
que va generar la presentació. També
s'inclouen el programa del seminari,
el document de síntesi que es va ela¬
borar al final i la relació de ponents,
panelistes-comentaristes i partici¬
pants. Com a annex s'afegeixen algu¬
nes dades comparatives sobre els go¬
verns locals a Espanya i als sis països
analitzats.

El document de síntesi
El caràcter del seminari i la natu¬

ralesa de les reflexions que van tenir
lloc dificultava la pretensió d'elabo¬
rar un producte final dels treballs que
fos mínimament homogeni i formal¬
ment estructurat com un document
de conclusions. Però els responsables
de l'Informe no van voler renunciar a

fer un esforç de síntesi que permetés
una recapitulació final dels aspectes
rellevants que la reflexió col·lectiva
havia destacat de manera especial.

Es a partir d'aquest "Document de
síntesi del Seminari" i dels resums

dels sis debats, que intentarem donar
les claus d'aproximació i lectura de
Y Informe Pi i Sunyer sobre Gobierno
Local en las democracias avanzadas.

En qualsevol cas, la primera cons¬
tatació del Seminari "El Govern
Local en les Democràcies Avança¬
des" és que, salvant les diferències,
les administracions locals, avui,
enfronten molts problemes comuns i
comparteixen la recerca de solucions.

Govern local i estructura de
l'Estat. Els sistemes locals analitzats
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s'inscriuen en estats en alguns casos
federals —EUA i Alemanya—, des¬
centralitzats en autonomies o

regions —Italia o el cas espanyol—
o unitaris —França. L'experiència
anglesa és significativa per la seva
peculiaritat: el fet que no existeixi
una Constitució escrita suposa la
supeditació de l'administració local
a les disposicions del Parlament. La
tendència de l'última dècada ha
suposat un procés de centralització i
de pèrdua progressiva de poder
local, que no es correspon amb la
imatge descentralitzada que tenim
del Regne Unit. Per la seva banda,
Suècia destaca per la inexistència de
poders regionals i per la prepon¬
derància dels governs locals.

L'autonomia local i el marc

legal. La majoria de països reconei¬
xen l'autonomia local al màxim
nivell jurídic, sobretot en les Consti¬
tucions, de manera que s'otorga als
poders locals personalitat jurídica
pròpia i capacitat d'actuació com a
part de l'Estat. Però l'articulació del
govern local en l'estructura de
l'Estat no està exenta de contradic¬
cions i de tensions. A més a més,
s'ha constatat l'existència, molt
clara en el cas espanyol, d'una
excessiva uniformitat en el marc

jurídic dels Municipis, que és con¬
tradictòria amb l'heterogeneïtat de
situacions, pel que fa a la dimensió i
característiques dels nuclis urbans.

La descentralització dels estats.
El procés de descentralització que
s'observa a nivell internacional —

amb l'excepció del Regne Unit— ha
suposat l'aparició o reconeixement
d'administracions regionals. Aquest

local no s'ha de medir només amb
el pes que la despesa local represen¬
ta per la despesa pública. Hi ha rols
de representació, de vertebració
territorial, de promoció ciutadana i
social, etc. difícilment quantifica-
bles en termes econòmics que cada
vegada seran més significatives.

L'Ajuntament, el govern de la
ciutat. Es tracta d'una tendència
general. Consolidar el rol de gove-
nabilitat en el sentit més ampli: ver¬
tebrar, estructurar i organitzar la
convivència ciutadana, la promoció
de la ciutat, la cohesió social, supe¬
rant una visió reduccionista que
consideraria els municipis com a
simples productors de serveis.

Fragmentació del mapa local.
S'observa una notable diferència en

el grau de fragmentació en els paï¬
sos analitzats. En un extrem, hi ha el
cas francès i nordamericà, amb
36.000 i 80.000 municipis respecti¬
vament, i en l'altre el Regne Unit i
Suècia, amb 484 i 286 municipis.
Una diferència abismal que condi¬
ciona la caracterització dels siste¬
mes locals. Si d'una banda, la frag¬
mentació pot resultar aventatjosa de
cara la representativitat i apropa¬
ment de la democràcia als ciutadans,
de l'altra, comporta greus proble¬
mes d'operativitat, de recursos i de
capacitat per a prestar serveis. En
relació a la fragmentació de poders
locals, hi ha dues vies d'actuació:
revisar el mapa i compactar el mapa
local, reduint el nombre de munici¬
pis, o bé recórrer a la via de la
supramunicipalitat. Es a dir, reforçar
els mecanismes de cooperació inter¬
municipal. Aquesta segona via

procés, positiu, que apropa els
poders públics al territori i als ciuta¬
dans, suposa problemes de com¬
petències i funcions.

Un dels problemes més greus és
la complexitat administrativa i
l'estructura competencia!. A vega¬
des la descentralització suposa pro¬
blemes de solapament de competèn¬
cies, de duplicació dels serveis i, el
que és més greu, de llacunes en la
resolució de certs problemes. Però
la complexitat de les societats
actuals no ha d'impedir identificar
clarament les administracions res¬

ponsables en cada cas, garantint la
seguretat jurídica i la transparència
davant dels ciutadans.

L'esfera d'actuació de les
administracions locals. En general,
els governs locals tenen reconeguda
la seva capacitat d'actuació per
resoldre amb responsabilitat pròpia
totes les qüestions de la comunitat
local dins del marc legal. No obstant
això, aquest marge d'autonomia està
limitat per la distribució de com¬
petències, generalment fixades per
lleis estatals o regionals i, evident¬
ment, per l'atribució de potestats
públiques i per la capacitat finance¬
ra necessària. Les administracions
locals han anat augmentant la seva
esfera d'actuació en un procés
paral·lel, tot i que no sigui propor¬
cional, a l'augment del sector públic
en les societats avançades. S'obser¬
va la combinació de diverses fun¬
cions o rols —seguretat, proveïment
de serveis, ordenació i planifica¬
ció— i una funció de promoció i
dinamització social. Amb tot, les
diferències entre països són impor¬
tants. Però la importància de l'acció



s'hauria d'orientar cap a la simplifi¬
cació dels aparells administratius,
sense duplicar funcions ni generar
més despesa pública.

Cap a un model de govern local:
direcció política i direcció executiva.
En el cas concret espanyol, s'ha sug¬
gerit un model de parlamentarisme
municipal que reforçaria la idea
d'Alcalde i el seu Consell de Govern
entesos com a funció executiva i esta¬

blint una Assemblea Municipal amb
funcions de control i reglamentació,
amb un President que no fos l'Alcalde.
S'observa una tendència generalitzada,
sobretot a les grans ciutats, a millorar
la professionalitat dels càrrecs direc¬
tius i a crear una direcció gerencial
supeditada a la direcció política.

Ajuntaments oberts a la partici¬
pació. En el disseny institucional
dels governs locals té cada vegada
més importància la institucionalitza¬
ció de mecanismes de participació i
concertació ciutadana, una de les
funcions mediàtiques més importants
per al govern local.

Noves tendències en la gestió de
serveis. La gestió directa, fórmula
clàssica a les administracions locals,
està sent substituïda per sistemes
mixtos de gestió. En aquest sentit, hi
ha tres tendències que convergeixen
cap als canvis que s'operen en les
societats occidentals, cada vegada
més actives i obertes. Són la descen¬
tralització sectorial, a través de la
creació d'empreses municipals o
organismes autònoms, la contractació
externa de la gestió de serveis i, per
últim, la concertació amb organitza¬
cions no lucratives.

Crisi econòmica i austeritat
pressupostària. La preocupació per
la crisi financera és comuna a tots els

governs locals, i els diferents països
comparteixen moltes de les causes: la
crisi general de les finances públi¬
ques, la creació o acceptació de nous
serveis davant de les noves deman¬
des, el traspàs d'altres administra¬
cions i els sistemes de finançament
clarament insuficients. Tot plegat ha
portat a una important crisi econòmi¬
ca en les administracions locals que
sovint provoca tensions polítiques i
socials. Amb tot, els Ajuntaments
estan fent un esforç en la millora de
gestió, fins al punt que, en alguns
països, la modernització de la gestió
pública ha estat impulsada pels
governs locals, fins i tot abans que ho
fessin els governs centrals.

L'autonomia financera dels
governs locals. En general, l'estruc¬
tura financera dels sistemes analitzats
es basa en els ingressos tributaris, les
taxes, les transferències de l'Estat i
els ingressos patrimonials. Cal
millorar el sistema de finançament i
establir mecanismes estables de par¬
ticipació local en els impostos esta¬
tals. El paper dels governs locals en
la governabilitat de l'Estat justifica
un finançament que ofereixi garan¬
ties de suficiència i estabilitat.
D'altra banda, si s'assumeixen tas¬

ques i serveis delegats per altres
administracions, aquestes haurien
d'anar acompanyades dels recursos
econòmics necessaris.

En general, s'observen tendències
favorables a una progressiva identifi¬
cació entre ingressos i despeses en
cada Administració, per la qual cosa
és lògic pensar que en el futur cada
nivell de l'administració s'hauria de

responsabilitzar dels ingressos i des¬
peses que genera.

Reptes i tendències
El futur del govern local està, en

gran mesura, condicionat a la resolu¬
ció dels aspectes queja s'han mencio¬
nat: clarificació competencial. simpli¬
ficació administrativa, suficiència dels
recursos i millora de la gestió.

En un món cada vegada més inter¬
connectât, el factor "territori" tindrà
una importància creixent i els
governs locals, com els regionals,
esdevindran una dimensió important
de la govenabilitat de l'Estat i de les
realitats supraestatals, com és el cas
de la Unió Europea.

Aquest mateix marc d'internacio¬
nalització reforçarà la competència
entre les ciutats, queja ara pugnen
per atraure infrastructures, negocis,

comerç, inversions i organismes de
representació territorial. Però aquesta
competència va acompanyada, alho¬
ra, d'una creixent cooperació entre
ciutats, que cada vegada més s'articu¬
laran com a grups de pressió i interlo¬
cutors davant d'altres administra¬
cions.

Pel que fa a les grans ciutats, tenen
reptes específics. En el seminari es va
constatar que en les grans i mitjanes
ciutats europees i americanes s'hi
concentren els problemes socials i
mediambientals més greus, que s'han
d'abordar en el context metropolità.

Els desafiaments econòmics i
socials, els cambis demogràfics i les
exigències actuals del medi ambient
dibuixen una panorama futur en el
qual difícilment es donaran respostes
adequades si els governs locals no
juguen un paper protagonista. La con¬
fiança en els governs locals pot ser un
dels elements que ajudin a governar
la incertesa del futur.
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Gobierno Local en las democracias
avanzadas, també és una obra con¬

junta, però en aquest cas els autors
són experts espanyols. Les aporta¬
cions dels autors, en cada una de les
àrees temàtiques, han estat comple¬
mentades amb notes elaborades per
comentaristes, que les han analitzat
críticament, destacant i comentant els
aspectes que han considerat en cada
cas. Tant els autors com els comenta¬
ristes procedeixen del món acadèmic,
la política, la magistratura i la gestió
local.

Aquest segon informe és una anà¬
lisi rigurosa de la situació i les pers¬
pectives de govern local al nostre
país que es desplega en tres vessants:
incorpora elements de balanç del
trascendent període de la nostra
història que s'inicia amb la
Constitució, intenta identificar els
principals factors crítics i elements
de canvi que dibuixa el futur imme¬
diat, i proposa línies d'acció destina¬
des a donar respostes als nous reptes
que enfronten els nostres governs
locals. Tres són també els grans
blocs al voltant dels quals s'ha siste¬
matitzat aquesta reflexió: el marc
polític i econòmic, les polítiques
locals i el disseny institucional dels
governs locals.

Hem escollit els temes del sumari
de l'informe que ens sembla que val
la pena ressaltar, i que us poden
resultar més útils, per a fer-ne una
breu ressenya.

El marc polític i econòmic
Les primeres planes de l'informe

fan referència al marc legal i consti¬
tucional dels governs locals, i s'esta¬
bleix una reflexió entorn al reconei¬
xement i operativitat dels principis
d'autonomia local. El primer capítol
analitza l'abast, els límits i l'evolució
de la doctrina constitucional, els
efectes que té sobre el paper i el futur
dels ens locals.

L'Estat del Benestar. El segon
capítol "El Gobierno Local ante el
desarrollo y las perspectivas del
Estado del Bienestar" és un dels més
controvertits de l'informe. Les dues
aportacions bàsiques parteixen de
premisses contradictòries i enfronta¬
des al voltant del caràcter transitori o

permanent del model d'Estat del
Benestar. Hi ha, però, franges de
coincidència en alguns punts impor¬
tants: les reformes necessàries per tal
d'assegurar la supervivència de



l'Estat del Benestar són menys radi¬
cals en l'àmbit local que en altres
nivells de l'administració. A més,
l'eficàcia dels serveis del benestar
creix en la mesura que es fa operatiu
el principi de subsidiaretat, la qual
cosa fa pensar en una inversió del
protagonisme dels actors públics, de
manera que es doni un pes creixent i
predominant als governs locals. Per
últim, és necessari evitar el monopoli
del sector públic, facilitant la
col·laboració amb la iniciativa priva¬
da i contribuint al desenvolupament
d'un teixit associatiu capaç d'assumir
responsablilitats.

La societat i la participació.
Aquesta idea connecta amb un dels
temes presents al llarg de l'informe:
la participació. Es a dir, les relacions
entre els governs locals i la societat.
Són diversos els autors que coinci¬
deixen en considerar el món local
com aquell en el qual amb més facili¬
tat hi poden germinar expressions de
democràcia participativa. També hi
ha, però, tendències oposades,
visions individualistes, mercantilis-
tes, que conduirien cap a la que
alguns anomenen "democràcia de
supermercat". Un model de relacions
que s'explicaria per la globalització
econòmica i la supraestatalitat, que
allunya els centres de decisió fona¬
mentals per la vida dels ciutadans, el
descrèdit de la política, la crisi dels
moviments socials organitzats i la
pèrdua de pes dels governs locals en
el conjunt del mapa polític i adminis¬
tratiu.

Amb tot, hi ha elements que apun¬
ten cap a una sortida d'aquesta crisi:
el desenvolupament d'expressions de
voluntariat social i la tendència a

l'expansió del que s'anomena "tercer
sector". Es a dir, orientar les relacions
entre els governs locals i la societat
per arribar a un model pel qual es
comparteixin les responsabilitats.

Els serveis a les persones.
Aquesta corresponsabilitat troba un
dels seus àmbits d'aplicació més des¬
tacats en la definició de quins i com
han de ser els serveis a les persones.
Es constaten importants problemes
d'enfoc que condicionen el desenvo¬
lupament futur d'aquests serveis.

Les línies d'actuació comencen

amb la construcció d'una estratègia
explícita d'intervenció, que sigui
capaç de garantir l'aplicació dels
recursos escassos a les actuacions
que són prioritàries per la consecució
dels objectius centrals d'aquests ser¬
veis, la qual cosa significa aprofundir

en el coneixement de la realitat
social. Es proposa un desenvolupa¬
ment equilibrat dels serveis que eviti
assumir compromisos inabastables,
que generen frustració en els usuaris.
En l'enfocament que es proposa, els
criteris d'eficàcia, eficiència i quali¬
tat apareixen com a bàsics per ava¬
luar els serveis a les persones.

Les polítiques locals
Les funcions d'autoritat. L'in¬

forme conté una consistent concep¬
tualització jurídicoadministrativa de
les funcions d'autoritat que s'atri¬
bueixen als nostres governs locals.
Aquesta contextualització serveix de
base a un anàlisi dels principals
límits i restriccions constatables a

l'exercici d'aquestes funcions
d'autoritat. Els límits es deuen,
sovint, a un insuficient reconeixe¬
ment del principi d'autonomia local,
0 bé al contingut disfuncional de les
normes de procediment aplicables. A
partir d'aquí, es formulen diverses
propostes de reforma en els diferents
àmbits: urbanisme, trànsit i seguretat,
1 pel que es denomina "conflictes de
convivència no resolts".

Justícia Municipal. És per
aquests conflictes pels que es propo¬
sa un model de Justícia Municipal,
amb l'objectiu que resolgui amb
immediatesa i proximitat problemes
com les relacions entre veïns, la pro¬
pietat horitzontal, la petita delinqüèn¬
cia, els desordres a la via pública, les
infraccions de trànsit, els danys a
espais o béns públics, les infraccions
lleus contra la salut pública o el medi
ambient, etc.

Polítiques urbanístiques. Tant la
recent sentència del Tribunal Cons¬

titucional del 20 de març d'enguany
com el fet que el govern espanyol
estigui preparant una nova Llei del
Sòl, fan que aquesta matèria tingui
un especial interès pels governs
locals. L'informe detecta dos punts
de consens en el debat urbanístic
actual. Un, la necessitat de disposar
d'un projecte de ciutat que contempli
de manera estratègica les seves pos-
siblilitats de desenvolupament urbà. I
dos, la preocupació mediambiental
pel desenvolupament sostenible.

Però en el debat també hi ha dos

punts de confrontació. El primer és la
reivindicació de majors competències
i autonomia pels municipis en aquest
camp. I el segon, que en l'informe
ocupa més espai i recull posicions
molt plurals, és el que afecta al debat
entre intervenció pública i liberalitza¬
ció del mercat del sòl.

Serveis de caràcter infrastructu¬
ral. Segons l'informe, els serveis de
caràcter infrastructural són els que,
pel seu caràcter estructurador deter¬
minen o condicionen l'organització
jeràrquica i funcional del teixit urbà i
productiu proper. Així, s'analitzen i
es fan propostes entorn als serveis
vinculats al cicle hidràulic, la gestió
dels residus sòlids, el transport i la
mobilitat, els serveis energètics i les
telecomunicacions.

Promoció econòmica. Les activi¬
tats de promoció econòmica, que
s'han generalitzat en l'àmbit local al
llarg dels últims anys, pateixen
l'impacte de canvis siginifícatius. El
sector privat proveeix amb èxit
alguns productes o serveis i, en
aquest sentit, es manifesten els efec¬
tes de les restriccions pressupostà¬
ries. La generalització d'aquests ser-
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veis ha incrementat la competència
entre municipis, la qual cosa obliga a
una major segmentació de les inicia¬
tives, buscant el "diferencial real" de
cada municipi. La terciarització de
l'estructura econòmica permet obser¬
var una tendència a passar de la pro¬
moció industrial a la de la cultura i
els serveis. Amb tot, aquestes activi¬
tats tampoc tenen perspectives de
creixement il·limitat.

El disseny institucional
El finançament. Les pàgines que

es dediquen al finançament local mos¬
tren que hi ha una contenció de la des¬
pesa corrent als municipis, la qual cosa
apunta a una millora de la situació
financera. No obstant això, el marc del
finançament presenta importants difi-
ciències que, a l'hora de corregir, hau¬
ran de tenir en compte dues dades. La
primera, ja que no és de preveure que
el sector públic segueixi creixent,
l'increment del pes de l'hisenda local
s'haurà de produir a costa d'altres
nivells del govern. I la segona, no és
previsible que es puguin aconseguir
gaires més recursos de l'administració
local. Tot això obliga a situar les pro¬
postes de canvi en el camp qualitatiu,
més que en el quantitiatiu.

Per altra banda, en tant que els
municipis reclamin més recursos,
hauran d'assumir més responsabili¬
tats. També és una recomanació sig¬
nificativa el fet que es doti als muni¬
cipis que presten serveis en règim de
suplència d'altres administracions de
fons autonòmics de cooperació local
i subvencions condicionades.

Mapa local i relacions interad¬
ministratives de cooperació.
L'informe també proposa reformes
en l'organització territorial de les
administracions locals que corregei¬
xin els efectes nocius de l'atomitza¬
ció i minifundisme municipal. A
Espanya hi ha 8085 municipis, un 86
per cent de menys de 5.000 habitants,
i uns 5.000 que no arriben ni tan sols
als 1.000 habitants. Es suggereix
desenvolupar entitats locals menors,
mancomunitats o consorcis, i aprofi¬
tar més insitucions com les diputa¬
cions provincials, així com establir
més cooperació entre municipis.

Amb aquest panorama, diverses
contribucions de l'informe apunten a
l'acceptació de l'heterogeneïtat,
necessària perquè l'organització
administrativa s'adapti a la realitat
territorial i no al revés. També seria
convenient reduir fins al mínim
necessari els centres de poder polític,
que en l'àmbit local haurien de ser

exclussivament els ajuntaments, de
manera que els quedaria reservada la
representació política directa.

L'informe centra bàsicament les
relacions interadministratives en les
de tipus econòmic i proposa una revi¬
sió del model actual, que està afectat
per l'aparició de canvis i problemes
significatius.

Model de direcció. Les aporta¬
cions de l'informe sobre el model de
direcció dels governs locals són
diverses. Alguna d'elles desenvolupa
la hipòtesi de la repolitizació de
l'àmbit local, que suposaria una rede-
finició del paper que fins ara han
desenvolupat els partits. Fins ara, han
estat el centre de l'activitat local,
però no com a actors polítics, sinó
com a responsables de la gerència.
La consolidació d'estructures de ges¬
tió relativament estables i indepen¬
dents de la política, i la transforma¬
ció de la demanda social en un

context de crisi econòmica sostingu¬
da dels poders locals, suportarien

l'emergència d'una direcció política
més orientada a definir prioritats, a
exercir capacitat de gestió, que a ges¬
tionar serveis. Altres aportacions
coincideixen a reclamar canvis en el
model de direcció política que apun¬
tarien a fer realment efectiva la divi¬
sió de poders a l'interior dels governs
locals. Es tracta, en fi, de la necessi¬
tat de modernitzar la gestió local,
reforçant la seva orientació cap a
l'eficiència, la qualitat dels serveis i
la participació efectiva dels ciuta¬
dans, i construint una administració
professionalitzada, on les esferes de
responsabilitat política i directiva
apareixin delimitades amb major pre¬
cisió i dotades de la consolidació ins¬
titucional que els cal.

Abans d'acabar, val la pena recor¬
dar que, tant en aquest VInforme
sobre Govern Local a Espanya com
el dedicat als governs locals en les
democràcies avançades, cada un dels
autors facilita una àmplia bibliografia
en relació a l'àrea temàtica o al país
sobre el qual escriu.



02 Nova etapa
de Barcelona.

Metròpolis
Mediterrània

La revista Barcelona. Metròpolis
Mediterrània enceta una nova etapa
aquesta tardor, amb un nou disseny i
seccions renovades. La gran revista
cultural de l'Ajuntament de Barcelo¬
na enfila, d'aquesta manera, la recta
final del mil·lenni amb la mateixa
vocació inicial de continuar sent un

fidel testimoni del pols ciutadà.
El número 37 de la revista ha sortit

al carrer després de les festes de la
Mercè. Coincidint amb la fi del man¬

dat, Pasqual Maragall col·labora
excepcionalment en el Quadern Cen¬
tral amb un extens article on resu¬

meix els prop de quinze anys en el
càrrec d'Alcalde, i els reptes que la
ciutat haurà d'afrontar en un futur
immediat.

Així mateix, la revista ofereix un
debat sobre els continguts culturals a
la televisió, una taula rodona sobre
l'oferta gastronòmica de la ciutat i un
reportatge sobre la presència del fla¬
menc a Barcelona. També inclou una

entrevista amb Gilles Lipovetsky, una
passejada literària de Maria Barbal
per les places de Gràcia i una radio¬
grafia de la comunitat japonesa ins¬
tal·lada a Barcelona.

Des de fa onze anys, B.MM ofe¬
reix tot tipus d'informacions i articles
relacionats amb la vida cultural de la
ciutat. Seccions de debat, taules rodo¬
nes, reportatges, entrevistes, articles
d'opinió, narracions literàries, agen¬
des i notes breus de tot el que passa i
deixa de passar a Barcelona.

Cada número inclou un quadern
central que tracta temes molt concrets
de forma monogràfica i en profundi¬
tat. En la seva última etapa, per les
seves pàgines han passat, entre altres,
la campanya "Barcelona, posa't gua¬
pa", la Barcelona romana, les biblio¬
teques, la torre de comunicacions de
Collserola, el centenari de les anne¬

xions dels municipis que envoltaven
Barcelona o la biografia de les festes
de la Mercè.

Editada per l'Ajuntament de Barce¬
lona, B.MM va aparèixer per primer
cop a les llibreries el mes de maig de
l'any 1986. Al llarg d'aquests anys
—i amb una interrupció entre el 1993 i
el 1994— ha esdevingut un referent
imprescindible en totes les bibliote¬
ques especialitzades sobre Barcelona.
Hi han col·laborat arquitectes, perio¬
distes, escriptors, dissenyadors, urba¬
nistes, sociòlegs i personalitats de
prestigi vinculades als diversos sectors
de la vida cultural ciutadana.

Barcelona. Metròpolis Mediterrània
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Joan Clos,
Alcalde
de Barcelona

Va començar amb nervis el seu
discurs de presa de possessió. Quin¬
ze dies més tard comunica segure¬
tat, cordialitat i entusiasme per una
Barcelona que espera d'ell, i de tots
nosaltres, una nova embranzida.

Se li noten, assegut a la butaca
del seu despatx, ganes de treballar
amb intensitat, obertura pel diàleg
de cooperació, frescura en el plan¬
tejament dels reptes... Es l'Alcalde
Joan Clos.

A la Casa el coneixem pel seu
treball a Salut Pública, a Ciutat
Vella, a la Primera Tinència
d'Alcaldia amb les qüestions d'eco¬
nomia i organització... El coneixem
per les obres fetes. Per la qualitat
de la seva feina.

Ara el comencem a conèixer,
també, pel projecte polític, de ciu¬
tat, que l'il·lusiona i ens il·lusiona:
els que treballem a l'Ajuntament i
als ciutadans i ciutadanes.

La ciutat i l'organització munici¬
pal tenim, en ell, un nou Alcalde.
Són temps, doncs, de nova empenta,
de reptes de treball per Barcelona.

28 Fotos: Rafael Escudé

Del seu discurs de presa de pos¬
sessió, quan li torna a la memòria,
què en recorda, què en remarcaria?

En primer lloc, va ser molt emo¬
cionant, molt important i molt màgic,
però també de molta responsabilitat.
El missatge quejo volia donar és
que Barcelona està molt bé, però té
davant seu, en el futur immediat, uns

reptes importantíssims que cal afron¬
tar i superar.

Com viu les primeres setmanes
com a Alcalde de Barcelona?

A tota velocitat. La dinàmica és
molt ràpida i absorbent, però alhora
engrescadora. La ciutat no para i
per seguir-ho tot i conèixer tots els
racons de la ciutat, el ritme ha de
ser trepidant.

Li ha canviat molt la vida passar
de ser Primer Tinent d'Alcalde a

Alcalde?
La veritat és que no gaire, perquè la

incorporació després d'en Pasqual
Maragall ha estat paulatina. Més que
canviar el ritme de feina o l'agenda, el
que canvia és la sensació de no tenir
una referència per damunt, d'estar sol.
Amb tot, l'equip està responent molt
bé i estem tots molt animats.

Vostè ja fa molts anys que treba¬
lla en càrrecs de responsabilitat a
l'Ajuntament: a Salut Pública, Ciu¬
tat Vella, al front de les finances
municipals... Què recorda especial¬
ment de tots aquests llargs anys de
feina?

Recordo moltes coses, les vivències
són extraordinàries. Hi ha hagut
moments molt difícils i moments molt

agradables. Recordo amb molta vivesa
la constitució del Consorci d'Hospitals
i el moment en què hi va haver les
epidèmies d'asma, que van causar 21
morts. Es tractava d'una dificultat
molt complexa, perquè no sabíem
d'on venia i vam descobrir la causa

gràcies a una col·laboració entre la
universitat, l'Ajuntament i els hospi¬

tals en un exemple de col·laboració
anònima i desinteressada entre més de
40 professionals. Després de dos anys
van arribar a descobrir la causa i
aquesta tasca ha estat una aportació de
Barcelona a tot el món, reconeguda
per insititucions d'arreu.

De l'etapa de regidor a Ciutat Vella
recordo com només un mes després
d'arribar-hi va haver-hi una baralla
molt forta entre persones gitanes a la
plaça Reial, com a símptoma de la de¬
gradació que patia el barri. Però l'eta¬
pa també va estar plena de moments
emotius: la inauguració de la plaça de
les Caramelles, els primers enderrocs
del Pla Central, els carrers de les Tà¬
pies i Escudellers, els arranjaments a
la Barceloneta, l'enderroc dels "tingla¬
dos" del passeig de Joan de Borbó...

També recordo les nits preolímpi-
ques, durant les quals vam patir de
valent per un problema burocràtic amb
el sistema financer internacional. Mi¬
rat des de la perspectiva actual va ser
una crisi per un problema absurd, una
clàusula d'un dels crèdits de Holsa.
Però en aquell moment va provocar
corredisses entre alcaldes, ministres i
presidents de govern per resoldre una
crisi que, de fet, era inexistent.

Què té la política local que la
diferencia de la política que es fa a
altres nivells?

Que és una política dels fets con¬
crets, la gestió del teu territori, d'un
espai públic i col·lectiu. Es una gestió
més immediata que la d'altres nivells.
Hi ha una relació més directa entre el

que dissenyes, el que planifiques, el
que penses i el que realment succe¬
eix: una gestió concreta de persones i
territori. Es menys intermediada, més
directa i, per tant, més evident. S'ex¬
plica a si mateixa.

Quines són les prioritats que es
marca al capdavant de l'Ajunta¬
ment de Barcelona?

La més important és mantenir Bar¬
celona en la primera línia de les ciutats



"Barcelona està molt bé,
però té davant seu,
en el futur immediat,
uns reptes importantíssims
que cal afrontar i superar. "

europees. La ciutat de Barcelona ha
canviat de nivell, ha pujat de catego¬
ria. Venim de les places de promoció
i ara es tracta de mantenir-nos a les

primeres places de la primera divisió.
Ho podem aconseguir perquè som
una ciutat gran, qué té projectes, que
té una bona cohesió social, és ambi¬
ciosa, té autoestima... Té totes les
condicions que la porten a ser una
ciutat amb futur. També té perills i
riscos com l'autocomplaença, el con¬
fort i l'excés de comoditat. Però crec

que les condicions favorables estan
per sobre de les que no ho són tant.

Podria remarcar tres o quatre
prioritats concretes de treball
per situar la ciutat en aquesta línia
pionera?

Sens dubte, les infrastructures for¬
men part de la capacitat de competir:
el port, l'aeroport i la ronda ferrovià¬
ria. En el cas del transport públic,
estem clarament en inferioritat de con¬

dicions en relació a Madrid, fins i tot
en la inversió pública en transport.

I hauríem de fer una aposta decidi¬
da per la societat del coneixement,
per promocional- les universitats i el
que la seva implementació representa
per la relació entre aquestes i les
empreses: l'economia. Afortunada¬
ment, de capital financer ja n'hi ha a
tot arreu, fins i tot en sobra, però
s'està demostrant arreu que el conei¬
xement és el capital més difícil
d'aconseguir, és un bé molt escàs. A
vegades confonent la informació amb
el coneixement, i ens pensem que
tenint molta informació obtenim
coneixement. No és així. El coneixe¬
ment s'obté de treballar la informació

per fer-la intel·ligible i útil. Hem de
recuperar i mantenir el lideratge que,
en aquest sentit, lient perdut.

Des del seu treball com a Alcal¬
de, ens podria dir: un sentiment,
un missatge i una idea?

El sentiment és la constatació, que
hem de tenir tots, que sont un servei

"El missatge és el de la qualitat.
La qualitat implica,
en primer lloc, ser conscients
que servim als ciutadans.
En segon lloc, ser conscients
del cost, que ha de ser raonable.
/ tercer, aquests serveis
segons aquests costos,
han de donar prestacions
a Ealçada."



"Hi ha projectes ambiciosos
de cara al futur.
Són projectes que busquen
la convivència, la complicitat
positiva i els elements
que han definit
el "model Barcelona. "

pels ciutadans i ciutadanes. Que
estem a l'Ajuntament per servir a la
ciutadania.

El missatge és el de la qualitat. Per¬
què el sentiment es converteixi en una
funció útil hem de fer èmfasi en la
qualitat com a norma dels serveis
municipals. La qualitat implica, en pri¬
mer lloc, ser conscients que servim als
ciutadans. En segon lloc, ser cons¬
cients del cost, que ha de ser raonable.
I tercer, aquests serveis segons aquests
costos, han de donar prestacions a
l'alçada. La suma de les tres coses és
el que dóna sentit a la qualitat.

I la idea és que si som conscients
del nostre deure amb els ciutadans i
ciutadanes, i la qualitat és el nostre
lema, la ciutat tornarà a superar els
seus reptes. Els reptes que la història
ens posa al davant i els que nosaltres
mateixos ens posem per aixecar la
mirada i anar més lluny.

El primer repte en aquest sentit és
el 2004. El Fòrum de les Cultures és
una manera de posar-nos drets, agafar
una pedra i llençar-la per arribar més
enllà. Volem oferir-nos al món com

un territori per debatre sobre la pau.
L'objectiu sembla senzill però és
extraordinàriament ambiciós, tot i
que és modest, en el sentit que volem
compartir amb tothom el disseny de
la jugada.

Vostè és l'Alcalde de Barcelona,
una ciutat d'aproximadament un
milió i mig d'habitants. Com creu
que es pot ser l'Alcalde de totes i
cada una d'aquestes persones, dife¬
rents entre si, amb situacions, ideo¬
logies, i aspiracions tan diverses?

Els ciutadans de Barcelona són
molts més. El milió i mig són els que
hi dormen. Però hi ha els que venen a
treballar i viuen fora, els que treba¬
llen fora però dormen aquí, els que
venen a comprar, els que ens miren i
ens emulen, els que ens miren i ens
critiquen... En qualsevol cas, crec que
és possible ser l'Alcalde de tothom,
perquè tenim un projecte i una ambi¬

ció col·lectiva de l'equip de govern
de la ciutat.

Aquest projecte es va plasmar en
un acord de govern extraordinari que
està donant uns resultats molt bons:
estic segur que és el millor servei que
podem fer a la ciutat de Barcelona en
aquests moments. I, a més a més, hi
ha projectes ambiciosos de cara al
futur. Són projectes que busquen la
convivència, la complicitat positiva i
els elements que han definit el
"model Barcelona". Constantment
rebem mostres de com, des de molts
sectors i des de tot arreu, la gent ens
admira i voldrien imitar aquesta Bar¬
celona que entre tots plegats hem fet.
Es tracta de continuar amb aquesta
ambició i amb aquest orgull.

Recentment ha parlat de la
necessitat de ressuscitar l'Àrea
Metropolitana. Per què i com?

Perquè l'Àrea Metropolitana és
una realitat física, és tan evident que
seria absurd negar-la. El funciona¬
ment de les autoritats que es van cre¬
ar com a alternativa a la dissolta Cor¬

poració només són un pal·liatiu d'una
necessitat d'ordenament urbanístic

que sigui fort i valent.
Per exemple, és un escàndol que

faci deu anys que s'està estudiant el
Pla Territorial de la Regió Metropoli¬
tana. No pot ser que haguem estat
incapaços de crear aquest pla territo¬
rial. Es lamentable perquè ens hem
acostumat a no tenir-lo. I encara ens

estranyem de no tenir un millor aero¬
port, un millor ferrocarril, que el rit¬
me de cablejat de la ciutat sigui
excessivament baix... No podem
queixar-nos de tot això i no queixar-
nos del que és més important: crear el
Pla Regional Metropolità.

Aquest Pla no hauria de ser un pla
urbanístic sinó un Pla Estratègic de la
Regió Metropolitana de Barcelona,
l'única forma de tirar endavant un pla
que miri al segle XXI. Si som la cin¬
quena regió metropolitana europea ens
hem de mantenir i augmentar, per

exemple, deu punts el percentatge
d'ocupació, que és el problema més
greu que tenim en el nostre entorn.
La nostra taxa d'ocupació en majors
de 16 anys és d'un 41 per cent i la mit¬
jana europea és del 52 per cent. El
nostre repte principal és assolir aquests
11 punts de diferencial.

Per resoldre grans qüestions com
aquesta cal posar en marxa absoluta¬
ment tota la maquinària pública: cre¬
ant noves polítiques d'ocupació,
noves oportunitats, nous espais, nous
incentius... Es una qüestió que no es
resol només per la via de la desregula-
rització laboral, que és la via estricta¬
ment més liberal. Cal expressar una
voluntat política d'afrontar aquesta
mena de reptes. I això cal fer-ho, ja,
ara mateix. La Generalitat, la part que
li correspon, i els municipis, la nostra.

En aquests moments a la Casa
de la Caritat hi ha una exposició,
"Barcelona-Madrid", que analitza
la relació entre aquestes dues grans
capitals. Com veu les dues ciutats?

Madrid va molt bé en moltes qües¬
tions. Hauríem de treure'ns la son de
les orelles i copiar algunes de les coses
que es fan a Madrid, com el transport
públic. L'altre dia un titular deia: "32
quilòmetres a 0". En el sistema de
transport públic, que és l'espina dorsal
de qualsevol política regional, Madrid
ens ha donat una lliçó.

En la indústria de la creació en

general: la producció editorial, audio¬
visual, cinematogràfica... també hem
perdut. I com a capital financera i en
aeronàutica també ens guanya Madrid.

Es lògic que com a capital de
l'Estat ens guanyin en moltes coses,
però la realitat és que ens passen al
davant en moltes de les claus del

segle XXI. Nosaltres només estem
per sobre en la producció de la indús¬
tria auxiliar de l'automòbil, en l'ali¬
mentària i en la química. Això és
indubtablement excel·lent, però hau¬
ríem de preocupar-nos per fer alguna
cosa en els altres sectors. Amb tot,



"Hauríem de treure 'ns
la son de les orelles
i copiar algunes de les coses

que es fan a Madrid,
com el transport públic. "

"Crec que estem bé i
hem de continuar en aquesta línia:
mobilitzats activament
en busca de l'eficiència.
No només de l'eficàcia,
per obtenir resultats, sinó
de l'eficiència que és l'eficàcia
amb uns costos raonables. "

aquests reptes no només són respon¬
sabilitat de l'administració local.

Quina vol ser la seva relació
amb la Generalitat? Què pot fer
per aquests quatre grans reptes des
d'aquest despatx d'Alcalde?

En el cas de l'aeroport, ara comen¬
cem a posar el debat al seu lloc. Ja en
vaig parlar al meu discurs de presa de
possessió, després el Conseller ha
reclamat la transferència de la gestió
de l'aerport, i la premsa també n'està
parlant. El nostre aeroport necessita
un esperit que vagi més enllà del fet
de carregar i descarregar passatgers.
Aquesta no és l'única funció d'un
aeroport: ha de fer moltes més coses.
Ha de fer això, fer-ho bé, a uns preus
competitius i generar indústria auxi¬
liar, cosa que el de Barcelona no fa.
No es tracta de parlar només d'on
posem la tercera pista, sinó de
l'estratègia de l'aeroport.

En el cas del transport públic no
pararem: demanar, demanar i dema¬
nar. Es tan essencial que no podem
parar de batallar.

I en ocupació, estem fent molt,
però hem de fer més. Reclamem la
gestió de les polítiques actives d'ocu¬
pació. I som molt modestos, perquè
per començar només demanem el 10
per cent del que ens toca.

Des del despatx d'Alcaldia
s'escolta bé la ciutat?

Sí, tot i que hi ha moltes més
maneres de fer-ho: coneixent la gent,
sortint al carrer i donant la mà i escol¬
tant... Però no voldria fer demagògia
populista.

La gent que arriba aquí, al despatx,
venen amb els missatges ben prepa¬
rats i concentrats, de manera que per¬
meten extreure una informació que té
moltes hores d'elaboració i resulta
molt valuosa.

I la Casa, com la veu? Com veu

l'organització municipal davant
d'aquests reptes?

La Casa està en una permanent
dinàmica de canvi generada els darrers
anys. Crec que estem bé i hem de con¬
tinuar en aquesta línia: mobilitzats
activament en busca de l'eficiència.
No només de l'eficàcia, per obtenir
resultats, sinó de l'eficiència que és
l'eficàcia amb uns costos raonables.

La nostra obligació és no parar mai
i aconseguir el màxim de resultats per
als ciutadans amb els recursos que els
mateixos ciutadans han posat a la
nostra disposició.

Personalment estic content i satis¬
fet de la capacitat i qualificació tècni¬
ca, professional i humana dels treba¬
lladors i treballadores. Es tracta de
mantenir el nivell que hem assolit i
estar sempre qüestionant l'organitza¬
ció, que és un mitjà, ■

no un fi. I
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Des de fa un any i mig l'Ajunta¬
ment compta amb un nou districte:
el districte 11-Sarajevo. Però els
ajuts a la capital bosniana i a tota
la regió es porten a terme des deja
fa cinc anys. Durant la dura etapa
del setge de Sarajevo l'objectiu de
les campanyes humanitàries era
l'auxili urgent a la població i
l'enviament de material de super¬
vivència. Tot va començar amb un
comboi interminable de camions
que, trencant el setge, va aconse¬
guir arribar a la ciutat l'any 1992.

Més tard, els Acords de Pau de
Dayton van encetar una nova etapa
que, més que pau real, era de no-
guerra. Va ser aleshores quan
representacions de Barcelona van
fer acte de presència física a Sara¬
jevo. Es volia trencar amb la sensa¬
ció d'abandó i de desànim i amb les
tensions d'una post-guerra forçada
per la comunitat internacional que
s'havien apoderat de la població de
Sarajevo.

A partir del 1996, es va iniciar la
fase de reconstrucció física, econò¬
mica i moral d'una societat mul-
tiètnica que, poc a poc, va recupe¬
rant l'esperança d'un futur a
Europa i en pau.

Aquest article pretén explicar
què ha fet Barcelona per Bosnia, la
tasca que està desenvolupant el dis¬
tricte 11 i com el vincle que s'ha
establert comença a tenir retorn.

Fotos: Ismael Martín

Sarajevo
també és
un districte
de Barcelona

La ciutat de Barcelona i la ciutat
de Sarajevo mantenen una relació
estreta i especial que va començar
l'any 1992 quan Sarajevo va llençar
el seu SOS al món durant els Jocs
Olímpics: la ciutat estava sent asset¬
jada. Pocs mesos després, un comboi
amb més de 200 tones d'ajut humani¬
tari de Barcelona i de tot Catalunya
arribava a Sarajevo, amb el missatge
que no estaven sols. L'Ajuntament de
Barcelona va fer-se càrrec de l'orga¬
nització i enviament del comboi.

Va ser durant la Mercè'95, i a partir
de l'increment de la cooperació ciuta¬
dana amb Bòsnia, quan va sorgir la
idea de dotar tota aquesta actuació
d'una entitat i donar a la ciutat de Sa¬
rajevo la categoria de districte de Bar¬
celona. El gener de 1996 es va crear,
doncs, el districte 11 -Sarajevo. A més,
el 13 de març del mateix any s'inaugu¬
rava a Sarajevo l'Ambaixada de la
Democràcia Local, promoguda per
l'Ajuntament de Barcelona i emparada
pel Consell d'Europa, com a instru¬
ment de prevenció de conflictes al ser¬
vei de la població local de la zona.

Les activitats que desenvolupa
l'Ajuntament a Sarajevo, a través del
districte 11 i l'Ambaixada de la
Democràcia Local és intensa i sempre
en coordinació amb les autoritats
locals i amb organismes i institucions
internacionals.

Reconstruint la pau
Com Barcelona, molts municipis

catalans i europeus també s'han invo¬
lucrat en la reconstrucció de la pau a
Bòsnia i Herzegovina.

Sovint, la cooperació de ciutats i
regions fa possible arribar allà on les
estructures governamentals i els grans
organismes internacionals no arriben.
A través de l'experiència de la nostra
ciutat, compartida amb les altres ciu¬
tats catalanes i europees que treballen
a Bòsnia, es constata que l'àmbit
municipal és una eina efectiva i dinà¬
mica per a incidir directament sobre
la població i la societat civil.

Actualment, organismes interna¬
cionals com el Comitè Olímpic Inter¬
nacional o l'Oficina d'Ajut Humani¬
tari de la Comunitat Europea estan
desenvolupant importants projectes
de reconstrucció a Bòsnia a través de
convenis amb Barcelona que actua
com a intermediària i executora. Es
així com la nostra ciutat té avui un

paper destacat entre els que treballen
a Sarajevo i als països de l'exlugoslà-
via per la consolidació de la pau.

El districte 11-Sarajevo
El districte 11-Sarajevo canalitza

les iniciatives, projectes i mostres de
solidaritat que se segueixen produint
des de Barcelona i Catalunya. Està en
contacte permanent amb Bòsnia, a
través de l'Ambaixada de la
Democràcia Local a Sarajevo, amb
les ONG espanyoles i catalanes que
actuen allà i amb tots els organismes
locals, regionals, estatals i internacio¬
nals implicats en l'ajut a Bòsnia.

Els àmbits d'actuació del districte
11-Sarajevo durant l'any 1997 han
estat els que segueixen:

• Ajut humanitari. Enviament
periòdic de combois amb ajut huma¬
nitari i d'autobusos i assistència
sanitària urgent i per a hospitals.

• Reconstrucció urbana del barri de
Mojmilo-Vila Olímpica, que va ser
vila olímpica durant els Jocs que es
van celebrar a Sarajevo l'any 1984.
L'Ajuntament de Barcelona, a
demanda del de Sarajevo, concentra
esforços en la reconstrucció d'aquest
barri que estava en primera línia de
foc durant el setge. La reconstrucció
està finançada per la Unió Europea i
per entitats i organismes catalans.
També s'estan reconstruint 40 cases

unifamiliars al barri de Kasatici per a
acollir famílies bòsnies refugiades i
les instal·lacions olímpiques de Zetra.
El complex olímpic de Zetra és el
símbol de la ciutat, malmès pels bom-
bardejos produïts durant la guerra. El
COI assumeix el cost de reconstruc¬

ció de la primera fase del complex en



"Les activitats que desenvolupa
l'Ajuntament a Sarajevo,
a través del districte 11
i /' Ambaixada de la Democràcia
Local és intensa i sempre
en coordinació amb les autoritats

locals i amb organismes
i institucions internacionals. "

associació amb l'Ajuntament de Bar¬
celona, que assumeix l'execució i
l'assistència tècnica.

• Family to family. Es tracta
d'accions promogudes per centres o
institucions de Catalunya que donen
suport —material, humà, econò¬
mic...— al seu homòleg bosnià, esta¬
blint vincles entre ells i contribuint a

la reconstrucció del teixit social. El
districte 11-Sarajevo potencia la crea¬
ció de projectes, fa d'intermediari i
posa al seu l'abast els mitjans per dur-
los a terme. Els àmbits d'actuació són
diversos: educació, esport, cultura,
sanitat, associacionisme i empreses.

• Desenvolupament econòmic i
comercial. Ja s'ha organitzat un viat¬
ge de 13 empresaris catalans a Sara¬
jevo en motiu de la I Fira de Recons¬
trucció SIRE'97 amb la col·laboració
de l'ICEX i la Cambra de Comerç de
Barcelona. S'està fent un seguiment
de les inversions d'empreses catala¬
nes a Bòsnia.

• Projectes socials. Projectes espe¬
cials per a gent gran, infants i joven¬
tut, els sectors més damnificats de la
societat sarajevita. S'estan duent a
terme, tant a Barcelona com a Sara¬
jevo, campanyes de dinamització
social, cultural, esportiva, etc., a tra¬
vés d'entitats i organitzacions de les
dues ciutats. Es fomenta especial¬
ment l'associacionisme juvenil, com
a important eina de convivència mul-
tiètnica i democratització.

• Projectes 0,7%. Coordinació de
projectes finançats gràcies a les apor¬
tacions del 0,7% i les contribucions
solidàries de particulars, empreses
patrocinadores i institucions.

• Suport a la Casa de Bòsnia o
Bosanska Kuca. El districte 11-

Sarajevo i la Casa de Bòsnia a Bar¬
celona estan estretament relaciona¬
des. S'ha donat suport a la creació
de la Casa de Bòsnia i a les activi¬
tats i projectes que s'hi desenvolu¬
pen, destinades a fomentar la comu¬
nicació i la col·laboració entre

refugiats i asilats bosnians. Un autobus de Barcelona pels carrers de Sarajevo



"El districte 11-Sarajevo
canalitza les iniciatives,
projectes i mostres de solidaritat
que se segueixen produint
des de Barcelona i Catalunya. "

La guerra va deixar enrera milers de morts.
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Cinc anys de solidaritat i cooperació
1992
Crida a la 'Treva Olímpica".
Creació del Comitè Ciutadà de Solidaritat amb

Sarajevo.
Primer comboi d'ajut humanitari: 200 tones
d'aliments, roba, medicines i material quirúrgic.

1993
Combois: enviament de 170 tones d'ajut
humanitari i dues ambulàncies.
Primers objectors fent el servei civil en camps de
refugiats de Croacia.
Concert per Sarajevo al Palau de la Música.
Atenció hospitalària als bosnians refugiats a
Catalunya.
Manifestació "Aturem la guerra als Balcans".
Missió d'Eurociutats a Sarajevo.

1994
Combois d'ajut humanitari i equipament per als
bombers de Mostar.
Obertura d'una línia de telèfon via satèl·lit entre

Sarajevo i Barcelona.
Firma del Protocol d'Amistat i Cooperació entre
Barcelona i Sarajevo.
Declaració d'Estrasburg sobre l'ex-lugoslàvia.

1995
Barcelona participa en l'acte dels 1.000 dies de
resistència al setge.
Impuls de la plataforma Europa per Bòsnia.
Minut de silenci davant dels Ajuntaments:
30.000 manifestants surten al carrer tots els
dilluns.

Delegació de Barcelona a Sarajevo.
Sarajevo és declarat districte 1 lè de Barcelona.
Ill Trobada internacional d'estudiants. Exposició
"Sarajevo, ciutat innocent".
La Mercè per Bòsnia. Les festes de Barcelona
arriben a Sarajevo.

1996

Inauguració de l'ADL a Sarajevo.
Convenis amb el Cantó de Sarajevo per
promoure la cultura, l'educació, l'esport, el
comerç i el turisme.
Comença la reconstrucció del barri olímpic de
Mojmilo.
Dia del Llibre a Sarajevo.
Festival cultural Barcelona-Sarajevo.
I Conferència de Refugiats bosnians a
l'exlugoslàvia.
Enviament de 15 observadors a les eleccions
generals de setembre.
Campanya de recollida de 100 instruments per a
musicoteràpia.
Enviament d'arbres i autobusos per Sarajevo.
Col·laboració entre les companyies de serveis,
aigua, gas i electricitat.
Promoció de l'esport.
Cursos de formació professional.
Assistència a les 50 famílies repatriades des
d'Espanya.

1997

Edició del Calendari Solidari

Ajut al Camp de treball de refugiats d'Obonnje,
Croacia.
"Fes un triple per Sarajevo". Rehabilitació de 5
pistes de bàsquet.
"Fent esport per Bòsnia" amb el districte de
Sans-Monjuïc.
Campanya Aigües de Barcelona.
Combois: d'aliments a l'Hospital de Kosevo;
1.800 arbres de l'empresa ACYCSA; material de
tennis i esportiu; llits i material per a l'Hospital
de Kosevo; material escolar; taules de ping-pong
de l'Agrupació Mútua; bicicletes recollides en la
campanya de "Bicicletes Solidàries".
Enviament de material quirúrgic i rebuda de
malalts a Barcelona.

Gira del grup de Dansa l'Anònima Imperial.
Campanya de recollida d'esquís amb "Temps de
Neu" de TV3.
Intercanvi de joves entre Sarajevo i la Casa del
Mig, Sants-Monjuïc.
Intercanvi de dirigents d'associacions juvenils.
Edició i distribució del cartell antimines per als
infants.

Trainning de l'equip d'arquitectes de Mojmilo a
Barcelona.
Inici de les prospeccions per a la reconstrucció de
la guarderia de Mojmilo.
Visita del Director de l'Agencia de Notícies
independent Onasa.
Viatge d'una delegació d'empreses catalanes a
Sarajevo.
Material i reconstrucció d'instal·lacions de gas,
GasNatural.

Participació de l'equip de Sarajevo a Eurathlon
de Santa Coloma de Gramenet.
Estada del Viceministre de Cultura i Esports del
Cantó de Sarajevo.
Campanya Tibidabo per Sarajevo.
Colònies per nens bosnians a Catalunya amb Paz
Ahora i Esplac.
Campanya "Posa't Guapo per Sarajevo" de La
Pelu.

Projecte de reconstrucció de les cases del barri de
Kasatici.
Inici de les obres de reconstrucció del Centre
Mèdic de Mojmilo.
Viatge del regidors d'Esports Albert Batlle i la
delegació del tennis català a Sarajevo. Primer
Campionat Open Barcelona de tennis a Sarajevo.
Estada de la Ministra de Cultura i Esports a
Barcelona.
Premi Europa de Televisió contra el Racisme i la
Xenofòbia.
Observadors a les eleccions municipals de
Bòsnia Herzegovina.
Participació en la Mostra d'Associacions de
Barcelona.



"Espanya és l'únic país
de la Unió Europea que no té
Ambaixada oficial a Sarajevo.
Per això, la nostra oficina
sovintfa tasques pròpies
d'una ambaixada oficial."

• Suport a les iniciatives indivi¬
duals i col·lectives. Promogudes per
ONG, Associacions, institucions i
particulars que treballen o desitgen
treballar a Bòsnia.

L'Ambaixada de la
Democràcia Local —ADL—,
Barcelona a Sarajevo

L'ADL Barcelona-Sarajevo conso¬
lida de la presència de Barcelona a
Sarajevo, fruit dels anys de constant
cooperació amb la capital de Bòsnia
durant el conflicte. El seu principal
objectiu és recuperar els valors de
convivència pacífica i respecte entre
les diferents ètnies i creences sempre
presents en la història de Sarajevo.

En l'organització del districte 11-
Sarajevo, l'ADL és el contacte cons¬
tant amb el dia a dia de Sarajevo i de
Bòsnia, i el llaç d'unió que assegura
l'intercanvi d'idees i experiències
entre les autoritats i entre els agents
que col·laboren en la recuperació dels
processos democràtics i integradors.

Els àmbits d'actuació de l'Ambai¬
xada de la Democràcia Local, Barce¬
lona a Sarajevo són:

• Representació i relacions institu¬
cionals. Representar permanentment
Barcelona i es ciutats partenaires,
mantenir una estreta relació amb les
autoritats cantonals i locals de Saraje¬
vo, amb les ambaixades espanyoles
assignades —Zagreb i Viena— i amb
els organismes nacionals i internacio¬
nals presents a Sarajevo.

• Base logística i recepció de dele¬
gacions. Espanya és l'únic país de la
Unió Europea que no té Ambaixada
oficial a Sarajevo. Per això, la nostra
oficina sovint fa tasques pròpies d'una
ambaixada oficial, tasca que ha estat
obertament reconeguda per les autori¬
tats bosnianes. L'ADL rep i atén les
delegacions oficials i les missions ca¬
talanes, espanyoles i d'altres països de
la Unió Europea. Garanteix la recep¬
ció i la correcta distribució de material
dels combois que provenen de Barce¬
lona i Catalunya. I també fa de base

logística per al trasllat i atenció dels
professionals i empreses que partici¬
pen en projectes de cooperació i inter¬
canvis amb Barcelona i Catalunya.

• Reconstrucció. Coordina i fa

seguiment dels projectes de recons¬
trucció de Mojmilo, Kasatici i Zetra.

• EuroClub. És el centre juvenil
més important de Sarajevo, un espai
de trobada i interrelació per als joves
de Sarajevo de totes les ètnies i reli¬
gions. Ofereix als seus socis —més
de 2.200— diverses activitats cultu¬
rals, classes d'idiomes, cursos d'in¬
formàtica, mediateca, etc..

• Democràcia. Realització de
debats i taules rodones televisades
amb els principals agents i personali¬
tats de Sarajevo. Organització de
conferències i seminaris. Suport als
mitjans de comunicació indepen¬
dents. Enviament d'Observadors a les
eleccions municipals de 1997, tal i
com es va fer també amb les elec¬
cions generals al 1996.

• Societat Civil i Drets Humans.
Constantment, es duen a terme tota
mena de projectes socials, educatius,
culturals, esportius, i en coordinació
amb el districte 11-Sarajevo. També
s'impulsen les iniciatives ciutadanes
a Sarajevo, col·laborant en l'organit¬
zació, potenciant la participació i
contribuint en la seva financiació.

• Agents locals. L'ADL manté un
contacte estret amb els agents locals
com partits polítics, associacions ciuta¬
danes, ONG o mitjans de comunicació.

• Ajut als repatriats i als refugiats
per a la reintegració laboral i social.
Col·laboració en els programes de
retorn de la població refugiada.

hnina Puig
Districte 11-Sarajevo
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Els habitants de Sarajevo intenten tornar a la normalitat.
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Barcelona
d'Ofici

Emprenedora

"Vine amb una idea de negoci.
Et farem costat". Tots vàrem veure

aquest eslògan a la televisió i al
carrer.

Ara és bon moment per fer un
primer balanç d'aquesta campanya
de suport a les iniciatives empresa¬
rials i treure'n conclusions i apre¬

nentatges útils per a seguir millo¬
rant els serveis que s'ofereixen als
ciutadans en l'àmbit de la promo¬
ció econòmica i l'ocupació des de
l'Ajuntament i Barcelona Activa.

Barcelona parteix d'una bona posi¬
ció. La gent que treballem dia a dia en
aquest sector sabem que a la ciutat hi
ha molta gent amb ganes d'emprendre
noves iniciatives econòmiques, noves
empreses. Persones que en el seu tre¬
ball s'arrisquen a diari, posen imagi¬
nació al servei de la innovació i

l'adaptació als canvis, en un món cada
vegada més obert i més global.

La ciutat necessita que tota aquesta
gent emprenedora avanci decidida¬
ment en la posada en marxa la seva
idea de negoci perquè el seu esforç
esdevé un factor clau en la creació

d'ocupació. Així ens ho indiquen les
xifres, segons les quals les microem-
preses generen el 90% dels llocs de
treball. Mentrestant, la gran empresa
tendeix a reduir els seus efectius
humans.

Hi ha moltes persones que creuen
que no es pot emprendre un negoci
sense heretar-lo, o bé associen
emprendre amb especular o obtenir
fortunes fàcils. La realitat és que mol¬
tes persones amb potencial emprene¬
dor no es reconeixen com a tais fins
que s'impliquen en un negoci i es
dediquen a aprendre'l.

Barcelona Activa ha volgut acos¬
tar-se al potencial emprenedor de la
ciutat amb la intenció de transmetre
la idea que el fet d'emprendre és una
tasca que no necessàriament ha d'ini¬
ciar-se en solitari, que és un esforç
que pot multiplicar els seus resultats
si es fa acompanyat d'un equip de
professionals capaços d'oferir serveis
multidisciplinaris adequats a les
necessitats de l'entorn i de la persona
emprenedora.

Una campanya per a impulsar
la creació d'empreses

Conicidint amb el desè aniversari
com a promotora i tutora de molts
projectes empresarials, Barçelona
Activa va endegar el 28 de gener
d'enguany la campanya "Barcelona
d'Ofici Emprenedora", que va estar
present a la ciutat fins el 3 de març.

Amb aquesta campanya de comuni¬
cació, s'han volgut aplicar les recoma¬
nacions de la Comissió Europea de
donar a conèixer a la ciutadania els es¬

forços que conjuntament estem desen¬
volupant en matèria de promoció de
l'ocupació. Alhora, s'ha volgut ampliar
el coneixement d'un dels serveis claus

Impacte dels mitjans
Origen de les trucades

Televisió 2.123 43%

Ràdio 253 5%

Premsa 202 12%

Opis i banderoles 117 2%

Tanques metro 56 1%

Tanques exterior 41 1%

Autobusos 9 0%

Amics i coneguts 339 7%

No ho recorda 78 2%

No identifiquen 1.389 28%

Total 5.016 100%



 



"Barcelona Activa va endegar
el 28 de gener d'enguany
la campanya "Barcelona
d'Ofici Emprenedora",
que va estarpresent a la ciutat
fins el 3 de març. "

"El Servei d'Atenció
als Emprenedors de Barcelona
Activa es concreta

en tres grans programes:
Acompanyamentper Emprendre,
Vivers i Centre d'Empreses
i Dones Emprenedores. "

Servei d'atenció als emprenedors
Període gener-juliol 1997

Informació i assessorament 6.169 persones

Seminaris de sensibilització
a la creació d'empreses 1.348 persones

Programes d'acompanyament
empresària 649 empreses 1.374 emprenedors
Tutoria empresarial 453 empreses 815 emprenedors
Vivers/Centre d'Empreses 97 empreses 229 emprenedors
Dones emprenedores 99 empreses 340 emprenedores

que s'han consolidat aquest any 1997:
el Servei d'Atenció als Emprenedors,
amb tot un conjunt de programes i acti¬
vitats adaptats a les necessitats de les
dinàmiques de les persones que volen
posar en marxa el seu negoci.

Per primera vegada, des de l'Ajun¬
tament i Barcelona Activa s'ha utilit¬
zat el mitjà televisiu per extendre
l'oferta de suport a la creació
d'empreses. La resposta en aquest
mitjà ha estat positiva. El 43% del
total d'usuaris que s'han adreçat a
Barcelona Activa procedeixen
d'aquest mitjà.

Aquesta era una aposta organizati¬
va de primer ordre perquè és "relati¬
vament senzill" fer uns spots de TV,
falques de ràdio, anuncis a diaris, tan¬
ques o banderoles, però és molt més
difícil, si les coses van bé —com ha
estat el cas— donar una resposta
immediata i eficaç a les demandes
que es generin i respondre a les
expectatives dels que s'adrecen als
nostres serveis.

Més de 5.000 trucades al Telèfon
de l'Emprenedor

Durant la campanya es va posar en
marxa, també, el Telèfon de l'Empre¬
nedor, fins ara inexistent a la nostra
ciutat, i que cada dia es va consoli¬
dant com un punt de referència per a

consultes i demandes relacionades
amb la creació de noves empreses.

En el període intensiu de la cam¬
panya, s'han atès 5.016 trucades, de
les quals el 52% —2.620— han estat
ateses amb entrevista personalitzada
des dels Centres de Serveis de Pro¬
moció Econòmica i Ocupació de Bar¬
celona Activa. En el 86% dels casos
han donat lloc a la participació activa
en algun dels programes de suport a
la creació d'empreses.

El 20% del total s'han resolt en el
mateix moment de la consulta al telè¬
fon de l'emprenedor. I la resta de les
trucades s'han derivat a altres serveis
municipals complementaris.

En vista dels resultats, la valoració
de l'impacte de la campanya és alta¬
ment positiva, no només per l'alt
nombre de trucades rebudes, sinó,
principalment, per l'efectivitat de la
resposta.

EI Servei d'Atenció als
Emprenedors

I tota aquesta gent... amb què s'ha
trobat? En els darrers dos anys s'ha
fet un esforç important per ordenar i
ampliar les activitats i els serveis
adreçats als emprenedors i emprene¬
dores de la ciutat, per tal que la seva
idea de negoci esdevingui un projecte
empresarial viable.

Avui, el Servei d'Atenció als
Emprenedors de Barcelona Activa es
concreta en tres grans programes:
Acompanyament per Emprendre,
Vivers i Centre d'Empreses i Dones
Emprenedores. A través d'aquests
programes l'oferta de serveis
comprèn punts d'informació i asses¬
sorament, seminaris de promoció i
difusió d'iniciatives empresarials per
a estimular la creació d'empreses,
consultoria empresarial personalitza¬
da, accions formatives per a l'apre¬
nentatge continu, suport a l'accés a
fonts de finançament en condicions
preferents —concertades amb dues
entitats financeres: Banc Sabadell i
Caixa Catalunya—, informació
d'ajuts i subvencions a d'altres insti¬
tucions, tramitació de la subvenció de
l'IAE per majors de 45 anys, xarxa de
vivers amb serveis logístics, adminis¬
tratius, telemàtics i una xarxa

d'emprenedors i, finalment, accions
específiques per afavorir la presència
de les dones en el teixit empresarial
de la ciutat.

Barcelona Activa,
també als districtes

Des de bon començament, Barce¬
lona Activa va considerar prioritari,
amb l'acord de tots els grups munici¬
pals, descentralitzar la seva activitat



"Des de bon començament,
Barcelona Activa
va considerar prioritari,
amb l'acord de tots els grups

municipals, descentralitzar
la seva activitat mitjançant
una xarxa de centres de serveis
als districtes de la ciutat. "

mitjançant una xarxa de centres de
serveis als districtes de la ciutat.

Aquesta xarxa de Centres de Ser¬
veis ha estat clau en la resposta i
atenció als emprenedors de la cam¬
panya. Començant pel centre de
l'Eixample que incorpora Sarrià-Sant
Gervasi i Gràcia —que ha atès el
34% dels usuaris—, i seguit pel 23%
de Sants-Montjuïc que incorpora Les
Corts, el 15% de Sant Martí, el 9% de
Ciutat Vella, el 7,3% d'Horta-Gui-
nardó, el 5,9% a Sant Andreu i el
5,8% a Nou Barris.

Així, també els Centres de Serveis
ofereixen accions formatives per a
aturats i aturades de la ciutat que
combinen l'aprenentatge teòric amb
el pràctic amb la realització de ses¬
sions pràctiques a empreses.

Més emprenedors i més ocupació
El resultat de tot aquest esforç per

arribar a la gent és molt clar: en poc
més de mig any s'ha doblat en xifres
absolutes tota l'atenció d'informació
i assessorament de l'any passat.
S'han multiplicat per 5 les persones
que han participat en seminaris
d'orientació i sensibilització per a la
creació d'empreses i s'ha multiplicat
per dos el nombre d'emprenedors i
emprenedores acompanyats i han
posat en marxa 649 empreses.

Oriol Balaguer i Julià
Elizabeth Monfort i Barril

Barcelona Activa



La situació
de la jubilació
anticipada
el 1997

El passat any 1996 es preveien
substancials modificacions legals en
matèria de jubilacions, com a con¬
seqüència dels acords del Pacto de
Toledo que feien pensar en la fi de
les possibilitats d'acollir-se a la
jubilació anticipada a partir de I'l
de gener de 1997.

Finalment, a primers del mes
d'agost va entrar en vigor la llei de
"Consolidación y Racionalización
del Sistema de Seguridad Social"
—Ley 24/1997 de 15 de julio— que
introdueix modificacions al text
de la llei "General de la Seguridad
Social" aprovada el mes de juny
de 1994 —R.D.L. 1/1994 de 20 '
de junio.

En el número La MUNICIPAL
corresponent als mesos de Nadal de
l'any passat, el 49, ja us parlàvem
dels plans de jubilació anticipada i
dels canvis que s'acostaven.

En l'article que segueix, amb la
Llei aprovada, s'analitzen les prin¬
cipals mesures que incorpora la
nova llei, els canvis en relació a
l'accés a la jubilació i la situació
actual del Pla de jubilacions
voluntàries.

Les principals mesures que incor¬
pora la nova llei són:

• Separació financera de la Segure¬
tat Social, que assumeix exclusiva¬
ment les pensions contributives.

• Establiment gradual d'una única
cotització màxima per a totes les
categories professionals.

• Increment de la proporcionalitat i
la contribució per cotitzacions per
l'accés i determinació de les quanties
de les pensions de jubilació.

• Nova regulació de les pensions
per incapacitat laboral, viduetat i
orfandat que, en general, milloren les
actuals prestacions.

Pel que fa als canvis en relació a
l'accés a la jubilació, els més signifi¬
catius són els següents.

• Es manté en 15 anys el període
mínim de cotització per accedir a una
pensió de jubilació.

• Es mantenen les possibilitats
d'accedir a la jubilació anticipada a
partir dels 60 anys i milloren els cri¬
teris pels treballadors i treballadores
amb més de 40 anys de cotització,
quan accedeixin a la jubilació antici¬
pada per raons no voluntàries.

• S'amplia gradualment el període
per determinar la base reguladora de
la pensió. Passarà dels 8 anys actuals
a 15 a partir de l'any 2002. Pels que
sol·licitin la jubilació durant l'any
1997 el període aplicable és de 9
anys.

• El coeficient reductor que s'apli¬
ca sobre la base reguladora penalitza
a tots aquells que tenen entre 15 i 25
anys cotitzats però es manté per tots
els que han cotitzat més de 25 anys.

El pla per a 1997
En el moment de la publicació

d'aquest article es preveu l'aprovació
pel Ple municipal d'un Pla de jubila¬
cions voluntàries per a 1997, que
finalitzarà el proper 15 de desembre
de 1997. Aquests són els trets més
destacats del nou pla que s'ha apro¬
vat, amb la seva redacció original:

1. El Pla que s'estableix té per
objecte incentivar la jubilació
voluntària del personal de l'Ajunta¬
ment, i el seu àmbit d'aplicació afecta
als funcionaris i contractats laborals
fixes de la plantilla municipal que,
reunint els requisits necessaris, antici¬
pin voluntàriament la seva jubilació i
causin baixa en el servei actiu el 31
de desembre de 1997.

2. La Corporació abonarà, com a
incentius econòmics als jubilats, les
següents quanties de la retribució
mensual íntegra corresponent a cada
funcionari o contractat en funció de la
seva edat:

-60 anys, 35 mensualitats.
-61 anys, 28 mensualitats.
-62 anys, 21 mensualitats.
-63 anys, 14 mensualitats.
-64 anys, 7 mensualitats.
Per a la fixació del còmput de

l'edat i de l'import de l'incentiu es
prendrà, com a data de referència en
tot cas, l'edat i la situació retributiva
de l'interessat a 31 de desembre de
1997.

3. Els requisits personals que hau¬
ran de tenir els interessats són els
següents:

a) Ser funcionari de carrera o con¬
tractat laboral fix de la plantilla de
l'Ajuntament de Barcelona.

b) Estar en situació de servei actiu
1' 1 de gener de 1997 i en el moment
de sol·licitar el passi a la jubilació.

c) Haver nascut en el període
comprès entre el 30 de juny de 1933 i
el 31 de desembre de 1937.

d) Acomplir els següents requisits
legals per tenir dret a la jubilació
voluntària:

• Tenir 60 anys complerts i haver
cotitzat a la Seguretat Social o a la
MUNPAL abans de 1' 1 de gener de
1967.

• Tenir un mínim de 15 anys de
cotització i necessàriament dos
d'aquests inclosos en els últims 9
anys.

• Estar en situació d'alta o assimi¬
lada a l'alta.



"En el moment

de la publicació d'aquest article
es preveu l'aprovació
pel Ple municipal d'un Pla
de jubilacions voluntàries
per a 1997, que finalitzarà
el proper 15 de desembre. "

"Recordem

que a la Seguretat Social
el càlcul de la pensió
depèn de tres variables:
base reguladora, anys cotitzats
i edat. "

Càlcul de la quantia de les pensions
de jubilació per a 1997

Recordem, una vegada més, que a
la Seguretat Social el càlcul de la
pensió depèn de tres variables: base
reguladora, anys cotitzats i edat.

La base reguladora, com el seu
nom indica és la base pel càlcul de la
quantia de la pensió. S'obté dividint
per 126 la suma de les 108 cotitza¬
cions corresponents als nou últims
anys —els 7 més antics es revalorit-
zen amb l'IPC mensual corresponent.

La quantia és el 50% de la base
reguladora a partir dels 15 anys cotit¬
zats amb un 3% addicional per cada
any cotitzat de més fins els 25 anys.
A partir dels 26 anys de cotització,
l'increment és del 2% fins a arribar al
100% amb 35 anys de cotització.
Sobre aquest càlcul s'aplica, segons
l'edat, el coeficient reductor següent:
60% als 60 anys, 68% als 61 anys,
76% als 62 anys, 84% als 63 anys i
92% als 64 anys.

Conclusions
Pels treballadors que decideixin

anticipar la seva jubilació durant
l'any 1997 creiem que les modifica¬
cions legislatives explicades anterior¬
ment no comportaran canvis signifi¬
catius en el resultat final de la

quantitat a percebre en concepte de
pensió.

Aquesta pot ser, encara, una bona
oportunitat per tots aquells que pen¬
sin en la jubilació anticipada, ja que
la progressiva ampliació del període
per calcular la base reguladora a 15
anys, pot afectar negativament, en la
majoria de casos, al llarg dels pro¬
pers anys.

Recomanem a tots aquells com¬
panys i companyes que pensin amb
la jubilació anticipada que, prèvia¬
ment a qualsevol decisió, coneguin
la quantia de la seva pensió, ja que
cada cas es únic i cal estudiar-lo per¬
sonalment.

Com en anys anteriors, la Direcció
d'Organització i Personal facilitarà

aquesta informació amb la col·labora¬
ció de la Direcció Provincial de 1'Insti¬
tuto Nacional de la Seguridad Social.

Un cop aprovat definitivament el
pla d'Incentius a la Jubilació
Voluntària per a 1997, el Centre de
Selecció i Formació de Personal
enviarà més informació a tots els pos¬

sibles interessats, i continuarà donant
l'assessorament personalitzat neces¬
sari per facilitar la decisió més ade¬
quada en cada cas.

Dionisio Ortiz Samper
Centre de Selecció i Formació

de Personal



La dimensió
europea
dels Serveis
Personals

L'espai comunitari és, cada vega¬
da més, un àmbit important del tre¬
ball municipal. El procés de cons¬
trucció europea obre noves
perspectives de cooperació i de com¬
petència entre les ciutats, a la vega¬
da que moltes de les directives i
acords comunitaris afecten, de for¬
ma directa o indirecta, les condi¬
cions de vida de les ciutats, on hi viu
un 80% de la població europea.

Barcelona, com altres grans ciu¬
tats europees, participa activament
en aquest procés, com ho demostra
la presència i la responsabilitat
assumida per la ciutat en diversos
organismes com el Comitè de
Regions, el Consell de Municipis i
Regions d'Europa i diverses xarxes i
fòrums de cooperació municipal.
Per la seva banda, els Serveis Perso¬
nals, els diferents departaments i
Instituts, han incorporat aquesta
dimensió comunitària en els progra¬
mes de treball.

La Gerència dels Serveis Perso¬
nals ha elaborat recentment el docu¬
ment "La dimensió europea dels
Serveis Personals" que recull i sinte¬
titza els diferents projectes en els
quals s'està treballant i analitza els
principals objectius que té, per a la
ciutat, aquest treball europeu.
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En aquest sentit, el primer objectiu
del treball de la cooperació tècnica de
la Gerència dels Serveis Personals és
influir en la formulació de la política
social europea. Tot i la feblesa de la
dimensió social europea o precisament
per aquesta feblesa —si la comparem
amb la preponderància dels factors
econòmics, comercials i monetaris de
l'actual procés d'unió— les ciutats són
agents actius en favor d'una política
social europea, defensant els dos pilars
del model europeu: la combinació de
creixement econòmic amb progrés
social. Això es materialitza, general¬
ment, en l'elaboració de documents i
manifestos, en dictàmens sobre avant¬
projectes de reglaments i directives
que afectaran la vida de les ciutats o
en la formulació de propostes d'acord.

Barcelona ha estat present en aques¬
ta política de "lobby", a través de la
gestació o aprovació de diferents docu¬
ments polítics com són, entre d'altres,
el "Manifest d'Alcaldes Contra el Ra¬
cisme", la contribució al "Llibre Verd
sobre la política social europea", o la
Declaració Final del Congrés "Les ciu¬
tats i el benestar social".

Solucions comunes

per problemes comuns
El segon objectiu és augmentar la

cooperació tècnica intermunicipal:
l'acció concertada entre diversos
membres per assolir una finalitat
determinada. En aquest sentit, la coo¬
peració tècnica és un instrument
important per buscar solucions comu¬
nes a problemes comuns.

Són les "best practices", els projec¬
tes comuns per estudiar i conèixer les
millors respostes que es donen a cada
lloc sobre determinats problemes o per
bastir alternatives experimentals i
innovadores de forma conjunta. En
aquests anys, s'ha cooperat amb altres
ciutats europees en el camp de la inte¬
gració dels immigrants, de la lluita
contra les drogodependències, de la
igualtat home-dona o de la integració
de les persones amb disminucions.

Barcelona està participant, actual¬
ment, en 12 xarxes i organitzacions de
caràcter europeu, en el marc de les
quals es desenvolupen molts dels pro¬
jectes de cooperació tècnica, i que van
des d'organitzacions generals com
EUROCIUTATS —de la qual Barce¬
lona presideix el Comitè de Benestar
Social—, fins a específiques en el ter¬
reny dels immigrants —ELAINE—,
les persones amb disminucions
—HANDYNET—, etc. Cal destacar,
a més, el reconeixement i coordinació
amb organismes internacionals, com
l'estatus de centre col·laborador l'Ins¬
titut Municipal de Salut Pública per
part de l'Organització Mundial de la
Salut, l'OMS.

Condicions de finançament
pels projectes

També és un objectiu de la coope¬
ració tècnica a nivell europeu captar
recursos externs. La Unió Europea, a
través de la seva administració execu¬
tiva —la Comissió Europea— actua
sovint com a impulsora de projectes
innovadors i transnacionals, amb
suport de caràcter institucional i finan¬
cer. En alguns casos, aquest finança¬
ment pot ser important per la seva
quantia i significació. Tanmateix, la
majoria de programes comunitaris
—exceptuant els Fons de Cohesió, que
tenen criteris de redistribució i equili¬
bri territorial, o els programes de gran
abast com l'URBAN— demanen unes

condicions que cal tenir presents.
Així, en molts casos no es financien

serveis ordinaris o inversions, sinó
actuacions innovadores o pilot i, gene¬
ralment, cal que tinguin una dimensió
transnacional, és a dir, que es facin
realment entre diverses ciutats o

agents de dos o més països membres
de la Unió. Transnacionalitat, innova¬
ció i partenariat són tres valors afegits
que han d'incorporar els projectes
cofinançais per la Comissió Europea.

En aquests moments, Barcelona
participa en 39 projectes de coopera¬
ció tècnica relacionats amb els Serveis



"Barcelona està participant,
actualment, en 12 xarxes
i organitzacions de caràcter europeu,
en el marc de les quals
es desenvolupen molts dels projectes
de cooperació tècnica. "

Personals —ho podeu veure al qua¬
dre— que tenen, en més o menys pro¬
porció, cofínançament comunitari. Els
recursos provinents de la Comissió
Europea per aquests projectes, en els
dos darrers anys, representen quasi
378 milions de pessetes.

Molts d'aquests projectes estan tre¬
ballats conjuntament amb Barcelona
Activa, que impulsa, canalitza i pro¬
mou la realització de projectes comu¬
nitaris en el terreny més important per
la cohesió social: l'ocupació i la inser¬
ció laboral. En aquest sentit, cal desta¬
car que estan en tràmit les sol·licituds,
per valor de 1.800 milions de pessetes,
per a les Iniciatives Comunitàries Ho¬
rizon, Adapt, Now, Integra i Youths-
tart, pel període 1997-1999, que han
estat presentades per Barcelona Acti¬
va, en estreta col·laboració amb les
corresponents Àrees i Instituts —Edu¬
cació, Serveis Socials, Persones amb
Disminucions.

Barcelona i l'escenari internacional
Per últim, el treball a nivell europeu

dels Serveis Personals contribueix tam¬

bé a la projecció internacional de Bar¬
celona. La transformació urbana de
Barcelona s'ha manifestat, entre d'al¬
tres terrenys, en la millora dels serveis
i equipaments socials i en la correcció
de desquilibris i desigualtats. Aquesta
dimensió social i solidària forma part
del prestigi de la ciutat. Barcelona ha
acollit i ha promogut importants Con¬
gressos, Fòrums i reunions que ajuden
en aquesta direcció: el Congrés Euro¬
peu "Ciutats i el Benestar Social", el
primer Congrés de Ciutats Educadores,
el primer Congrés Europeu "Les ciu¬
tats i les persones amb disminucions",
el Congrés "Esport per a Tothom", o la
propera Conferència Europea INTE¬
GRA, una nova iniciativa comunitària
per promoure la inserció laboral dels
sectors més exclosos socialment.

Mònica Batlle
Txeina Castiella

Gerència de Serveis Personals

v.

Organ gestor/projectes Programa europeu

Direcció d'Afers Socials (amb Barcelona Activa)
Accés dels immigrants al mercat de treball a través de l'autocupació LIA
Sécu-cités insertion - Inserció de joves en dificultats Med-urbs

Epikouros - Inserció laboral immigrants de tercers països Iniciativa Horizon

Direcció d'Estratègies de Benestar Social
Creació d'un Consell Assessor d'Immigrant Estrangers LIA
Xarxa Acollida - Programa suport dona i infància marroquines Med-Migracions
Les dones i la ciutat Igualtat oportunitats homes/dones

Institut Municipal de Persones amb Disminució de Barcelona
Combat - Noves tecnologies per afavorir
l'autonomia persones amb disminucions o persones grans TIDE

Espoir - Hermes - Inserció laboral persones amb disminucions Iniciativa Horizon

Integració social i vida autònoma Helios
Declaració de Barcelona "La ciutat i les persones amb disminució
Integració laboral de persones amenaçades d'exclusió FSE

Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)
Una escola oberta al món Sócrates

Diàlegs per un món millor Sócrates
La meva ciutat és la teva ciutat Sócrates
Actualització i millora competències personal educatiu Sócrates

Lingua Sócrates.
Assist Sócrates
Finances Sócrates
Commerce Sócrates
Visita preparatòria The University of Liverpool Sócrates
Visita preparatòria Europa House Language School Sócrates
Estudi conseqüències noves formes vida família Accions estudis de la familia
Adottiamo la città DGXI-educació
Can Tunis. Inserció sòciolaboral de joves Iniciativa Youthstart
Financial administration Leonardo

Accions formatives joves en atur FSE
Eurowalk 2000 Eurathlon

Direcció d'esports
Catàleg 100 millors iniciatives esport aire lliure i aventura DGX

Congrés europeu "Esport per a tothom a les grans ciutats" Eurathlon

Institut Municipal de Salut Pública (IMSP)
Sécu-cités drogues Med-Urbs
PH-Net DGXII
WHO. Collaborating center health information systems OMS
Prenatal diagnosis by fetal ultrasonic examination Biomed

Eurocat DGV
Health and Safety Promotion in the European Union Telemática
Socioecomic Variations in Cardiovascular Disease in Europe Biomed-2

Districte de Gràcia
IV Trobada associacions juvenils mediterrànies Programa Joves per Europa
Centre Stromboli Programa Joves per Europa



La formació a les administra¬
cions públiques es reconeix, cada
dia amb més força, com un element
estratègic per aconseguir organit¬
zacions que donin respostes efica¬
ces i innovadores als reptes que
tenen plantejats. I així entesa, la
formació no és només transmissió
de coneixements, sinó també un ele¬
ment per a desenvolupar capacitats
i promoure actituds. Una formació
que impulsa el creixement personal
dels empleats com a principal actiu
de l'organització, de manera que
suposa un important factor de
motivació.

Una formació que permet i pro¬
mou el desenvolupament de les
capacitats i habilitats potencials de
les persones és positiva per a tot¬
hom. Per als treballadors i treballa¬
dores municipals perquè millora el
creixement professional i augmenta
les possibilitats de promoció, i per
als ciutadans perquè gaudiran de
millors serveis públics. En definiti¬
va, la formació és positiva per a
l'administració i per a la societat a
la que serveix.

Formem-nos

per treballar
amb més

qualitat
per la ciutat
El Pla de Formació de

l'Ajuntament per al curs 1997-98
El Pla de Formació per aquest curs

està estructurat en tres grans progra¬
mes que agrupen el conjunt d'accions
formatives que responen a les neces¬
sitats existents. Aquestes accions for¬
matives es dissenyen a mida a partir
de criteris com les prioritats de
l'organització o la vinculació al lloc
de treball. Es tracta, per tant, de for¬
mació dirigida tant a les persones
individualment com a col·lectius i/o

equips de treball, que es realitza amb
una metodologia participativa i pro¬
curant que faciliti l'aplicació imme¬
diata de l'aprenentatge adquirit en el
lloc de treball.

Els recursos destinats pel desenvo¬
lupament del pla de formació repre¬
sentaran uns 442 milions de pessetes,
aproximadament, si es tenen en
compte les despeses directes i les des¬
peses indirectes, les hores no treballa¬
des. D'aquests recursos, 53 milions
provenen de la subvenció aconsegui¬
da a través de la formació contínua, i
representen 13 milions més que l'any
passat. Els tres programes formatius
són el de Formació per a la direcció,
Actualització professional i Formació
per a la promoció.

Programa de formació
per a la direcció

L'Ajuntament ha prioritzat des de
fa anys la formació dels seus coman¬
daments. A fi d'introduir els concep¬
tes, les eines i els valors del manage¬
ment públic amb una formació
generalista, hi han participat la quasi
totalitat dels directius i comanda¬
ments intermedis.

El Pla d'Actuació Municipal de
l'actual mandat marca cinc eixos pro¬
gramàtics que s'han de desenvolupar
dins d'un marc de referència vàlid pel
conjunt dels programes dels quals
destaquen l'impuls a la descentralit¬
zació territorial de la gestió i la millo¬
ra contínua de la qualitat en la presta¬
ció dels serveis als ciutadans.

Així, el procés formatiu del
col·lectiu de directius municipals
posa èmfasi en el suport a projectes
concrets, configura accions fetes a
mida per sectors, districtes i col·lec¬
tius específics i contempla, a més de
la formació, el recolzament a la tasca
directiva.

A més, introdueix la formació i
l'assessorament per la implementació
de plans de qualitat i incorpora nous
instruments que facilitin l'actualitza¬
ció de la informació i l'intercanvi

d'experiències.

Programa d'actualització
professional

La diversitat professional que hi ha
a l'Ajuntament genera contínues
demandes formatives per a l'adquisi¬
ció de nous coneixements professio¬
nals, nous procediments i formes de
treball o actualització de conceptes.

En els darrers anys, el desenvolu¬
pament de programes de millora
organitzativa i l'ampliació de la pro¬
moció interna i professional han
incrementat la necessitat d'adaptar
professionalment un important nom¬
bre de persones. El programa d'actua¬
lització professional del Centre de
Selecció i Formació de Personal pre¬
tén facilitar l'adaptació dels treballa¬
dors municipals als canvis relacionats
directament amb els continguts espe¬
cífics dels llocs de treball.

Aquestes accions formatives es
van estructurant de forma progressiva
per tal de donar resposta a les neces¬
sitats específiques dels serveis tèc¬
nics, serveis personals i els serveis
generals de l'Ajuntament. El progra¬
ma s'estructura en sis blocs: formació

per a col·lectius professionals, forma¬
ció especialitzada, habilitats adminis¬
tratives, atenció al ciutadà, informàti¬
ca i llengües.

Per a la formació de determinats
col·lectius professionals, l'Ajuntament
disposa de programes autònoms adre¬
çats als treballadors de la Guàrdia Urba¬
na, l'IMEB, el SEIS, i Parcs i Jardins.



"Els recursos destinats

pel desenvolupament del pla
de formació representaran
uns 442 milions de pessetes,
aproximadament,
si es tenen en compte
les despeses directes
i les despeses indirectes. "

"La diversitat professional
que hi ha a l'Ajuntament genera
contínues demandes formatives
per a l'adquisició de nous
coneixements professionals,
nous procediments i formes
de treball o actualització
de conceptes. "

Programa de formació
per a la promoció

El Programa de formació per a la
promoció respon de forma directa a
les polítiques impulsades en els
darrers anys per l'Ajuntament respec¬
te al desenvolupament de la promoció
i la carrera professional del personal.
Els pactes i convenis de condicions
laborals establerts, fruit dels acords
assolits entre l'Ajuntament i els
representants sindicals, recullen tot
un seguit d'orientacions que donen
continuïtat a aquestes polítiques.

El concepte de desenvolupament
professional inclou tots els processos
que poden generar aprenentatge. Per
això i juntament amb productes i
metodologies tradicionals, s'impulsa¬
ran accions de formació a distància en

aquelles àrees temàtiques que tinguin
una major demanda i puguin arribar a
un major nombre de persones.

Els objectius del programa són
facilitar als treballadors i treballado¬
res municipals la preparació de pro¬
ves en processos de promoció interna,
possibilitar l'accés a titulacions regla-
des bàsiques que facilitin la promo¬
ció, millorar la qualificació i el
desenvolupament professional dels
treballadors i treballadores, i augmen¬
tar la qualitat dels serveis i la produc¬
tivitat en el conjunt de l'Ajuntament.

Els productes del programa de for¬
mació per a la promoció inclouen
documentació i materials de suport,
sessions de suport, cursos de forma¬
ció general en temes bàsics de l'acti¬
vitat municipal, formació reglada
bàsica i específica per a la promoció
professional.

Novetats durant d'aquest curs
L'experiència dels darrers anys en

el desenvolupament de cursos a mida,
ens ha portat a diferenciar els apre¬
nentatges que requereixen la presèn¬
cia dels alumnes a l'aula i els que
poden iniciar-se i realitzar-se amb un

procés d'autoformació. Les noves

tecnologies, cada cop més al nostre

El curs ja ha començat al Centre de Selecció i Formació

abast, també ens han facilitat donar el
pas de configurar cursos basats en
l'autoformació.

Les novetats més importants són
aquestes:

1. Aula oberta. Inici d'un progra¬
ma d'autoaprenentatge. El concepte
d'aula oberta fa referència a una

alternativa d'aprenentatge a la forma¬
ció tradicional en aules.

2. Informació per a directius. És
vital per al personal directiu disposar
d'espais i mitjans de recepció i trans¬
missió d'informació. Hem incorporat
als instruments tradicionals com

l'Aula de Gestió, altres de nous com
el Dossier de Gestió Directiva i els
Documents de Gestió.

3. Reforç dels sistemes de comuni¬
cació. A través dels taulells d'anuncis
del cc-mail de l'Ajuntament, actualit¬
zarem la informació sobre les dife¬
rents actuacions del Centre.

4. Els compromisos de la forma¬
ció. Ens hem afegit al repte de millo¬
ra de la qualitat, prioritzat en el Pla
d'Actuació Municipal, publicant la
nostra carta de serveis per a l'any 97,
en la que es concreten els compromi¬

sos del Centre amb els treballadors i
treballadores municipals.

5. Formació de formadors en qua¬
litat. Per tal de disposar a mig termini
d'especialistes interns en temes de
qualitat, començarem aquest any un
procés de formació de formadors.
L'objectiu és que puguin donar
suport a la creació i implementació de
plans de qualitat en els diferents sec¬
tors i districtes.

Rafael Litis Pardo
Centre de Selecció i Formació de

Personal



Després dels calurosos mesos
d'estiu, arriba l'amanida de tar¬
dor. Les temperatures baixen i els
ingredents del nostre plat preferit
varien.

Com és habitual, predominen
els ingredients culturals —mostres,
exposicions, festivals...—, però
també hi ha condiments a base
d'obres i transports.

Esperem que, ara que comença
a refrescar i ve de gust estar-se a
casa, els ànecs us facin venir ganes
d'entrar a la cuina i elaborar bons

plats per degustar abans de l'ama¬
nida.

Bon profit!

Segon Fòrum fotogràfic
Can Basté. Aquest mes d'octubre
el districte de Nou Barris ha tornat a

convocar el Fòrum Fotogràfic Can
Basté, una iniciativa de l'Espai
Fotogràfic del centre cívic que porta
el mateix nom amb la que es vol
posar a disposició dels joves fotò¬
grafs un espai obert on puguin esta¬
blir contacte amb experts i professio¬
nals de la fotografia i donar a
conèixer les seves produccions a
altres creadors i al públic en general.
Durant la temporada 98-99 l'Espai
Fotogràfic mostrarà les creacions
dels autors premiats al Fòrum
d'enguany en exposicions indivi¬
duals i les recollirà a través de la

publicació d'un catàleg. El centre
cívic Can Basté està al passeig Fabra
i Puig, 274.

Arriba el segon tramvia de
prova a la Diagonal. El 10 de
setembre va arribar a la ciutat el nou

model de tramvia amb el que s'està
portant a terme la segona fase de la
prova pilot del tramvia de la Diago¬
nal. Aquest nou tramvia ha estat
cedit per l'empresa Siemens en qua¬
litat de préstec. El vehicle és bidirec-
cional, medeix 26,4 metres de llarg i
2,3 d'amplada, i consta de tres cot¬
xes, dos de tracció i un remolc cen¬
tral. La prova pilot del tramvia de la
Diagonal es va iniciar el mes de
gener passat amb la instal·lació d'un
tram de via de 650 metres situat en

un carril reservat a l'avinguda Diago¬
nal, entre l'Illa i el carrer Joan Güell.
La prova es completarà més enda¬
vant amb un tercer model.

Barcelona homenatja Sal¬
vador Allende. L' 11 de setembre
Isabel Allende va presidir la inaugu¬
ració d'un bust en memòria del seu

pare, l'expresident de Xile, Salvador
Allende. El bust és obra de l'escultor
Lautaro Díaz, també xilè, i està ubi¬
cat a la plaça que porta el nom de
l'expresident al barri del Carmel, dis¬

tricte d'Horta-Guinardó. Salvador
Allende va ser assassinat l'li de
setembre de 1973 durant el cop
d'Estat encapçalat pel general Pino¬
chet. Des de 1985, quan es va donar
el nom del polític xilè a la plaça del
barri del Carmel, aquest és el dotzè
any consecutiu en què la ciutat recor¬
da la figura de Salvador Allende.

Mostra d'entitats de la
Zona Nord. El teixit associatiu
dels barris de Torre Baró, Ciutat
Meridiana i Vallbona, ha celebrat la
III Mostra d'Entitats de la Zona Nord
durant els dies 10, 11 i 12 d'octubre.
Els assistents han pogut conèixer la
tasca que realitzen les entitats a tra¬
vés dels 25 estands instal·lats al cen¬

tre cívic de la Zona Nord i participar
del programa d'actes organitzats per
les diverses associacions. Des de fa
tres anys, la Mostra és una ocasió
excepcional de trobada de totes les
persones que treballen de forma
voluntària i desinteressada per la
millora de la qualitat de vida dels
barris de Torre Baró, Ciutat Meridia¬
na i Vallbona, i és també una crida a
la participació ciutadana de tots els
veïns i veïnes per tal que s'interessin
i col·laborin amb les iniciatives asso¬

ciatives que contribueixen a crear
texit social als barris i a construir una

societat en la que siguin importants
valors socials com el civisme i la
solidaritat.

Donar a conèixer el cine¬
ma. Drac Màgic és una cooperativa
que treballa des de 1970 per la difus-
sió de la cultura cinematogràfica. Una
de les activitats que proposa any rere
any és la programació de cinema per
a escolars. En el programa d'aquest
curs 1997-98 Drac Màgic ha selec¬
cionat films que poden significar
apropaments molt recomanables a la
història, la literatura, el pensament
científic, l'economia i la geografia o
les cultures estrangeres. L'oferta
cinematogràfica es completa amb



materials adreçats al professorat, pre¬
sentacions a l'inici de les sessions i

col·loquis després dels passis. Per
més informació del programa i activi¬
tats de Drac Màgic podeu trucar als
telèfons 216 00 04 i 215 94 04.

Obres al carrer Torrent de
l'Olla. Des del 7 d'octubre roman

tallat el tercer tram de les obres que
es fan al carrer Torrent de l'Olla,
entre Travessera de Gràcia i Còrsega.
Durant el mes de setembre han estat

tallats els trams compresos entre la
plaça Lesseps i el carrer Viada, i Via¬
da i la Travessera de Gràcia. Està
previst que les obres quedin enllesti¬
des a finals d'any. Mentrestant, els
desviaments de trànsit es realitzen
per l'avinguda Príncep d'Astúries i el
carrer de Sardenya.

Butxaca teatre o teatre de
butxaca? Butxaca teatre és un ser¬

vei de promoció teatral del centre
cívic del Besòs, al districte de Sant
Martí. Programa tallers i cursos
adreçats a particulars i grups interes¬
sats a iniciar-se en el món del teatre

o a grups que vulguin millorar algun
aspecte de la seva formació teatral i
cedeix espais per a assaig i represen¬
tacions. A més, el servei vol crear
una xarxa de teatre a la ciutat que
permeti als grups mostrar el seu tre¬
ball a les sales de la ciutat i la zona

metropolitana. També s'ofereix un
recolzament en la difusió dels grups
a mitjans de comunicació i al públic
en general. El centre cívic del Besòs
està a la Rambla de Prim, 87-89.
Telèfons: 307 46 89 i 266 39 36.

Mig segle de Drets
Humans. El mes de setembre de
1948, fa cinquanta anys, les Nacions
Unides aprovaven la Declaració Uni¬
versal dels Drets Humans, que
comença així: "Tots els éssers humans
neixen lliures i iguals en dignitat i en
drets. Són dotats de raó i de conscièn¬
cia, i els cal mantenir-se entre ells

amb esperit de fraternitat". La Decla¬
ració és un document d'innegable
rellevància i importància que recull
una trentena de de drets civils i polí¬
tics fonamentals que fan referència a
persones i nacions. Des de la seva

promulgació, el 1948, la Declaració
ha servit de document base de nom¬

broses reivindicacions polítiques i
civils en tots els països del món i, més
recentment, en l'aparició arreu del
món d'Organitzacions No Governa¬
mentals. Amb tot, i malauradament,
cada any la Comissió de Drets
Humans de l'ONU rep milers de
denúncies de ciutadans que són testi¬
monis de violacions d'aquests drets.

Fotografies sota l'aigua i
fotografies al cel. Durant el mes
de novembre el Museu de Zoologia
imparteix dos cursos de fotografia:
El primer, del 14 al 21 de novembre
és sobre "Fotografia submarina". Les
fotografies que es realitzenen el medi
subaquàtic requereixen aparells i
accessoris especialitzats que fan
necessari conèixer amb profunditat
les tècniques específiques. L'altre
curs, del 24 al 28 de novembre, està
dedicat a la "Fotografia del Firma¬
ment" i el seu objectiu és ensenyar a
obtenir imatges de qualitat del firma¬
ment que permetin, per exemple,
reflectir la bellesa d'un crepuscle o la
magnificiència d'una nit estelada.
Tots dos cursos es dirigeixen a perso¬
nes ja familiaritzades amb l'ús de
càmeres fotogràfiques. Podeu dema¬
nar més dades o formalitzar la ins¬
cripció al mateix Museu o per telèfon
al 319 69 12.

El temps passa volant. En el
número 51 de La MUNICIPAL us

recordàvem la celebració del "comp¬
te endavant"; els 1.000 dies per la fi
del mil·leni. Doncs bé, ja només en
falten 800. L'Associació Comunica¬
cions pel Desenvolupament Humà —

CDH—, a través del projecte WAM,
World Action for the Millenium,

continua celebrant actes cada cent

dies des del 6 d'abril d'enguany fins
el 2000. La propera cita amb el 2000
és el diumenge 26 d'octubre i totes
les organitzacions estan convidades
per a programar activitats. L'adreça
d'Internet del Projecte WAM és:
http://www.wam2000.org

Els clans, bandes i tribus
continuen portant accions a
la Virreina. Passat l'estiu s'ha
reprès el cicle "Clans, bandes i tri¬
bus" que porta les acccions dels
grups culturals independents de la
ciutat al Palau de la Virreina. Durant
els sis primers mesos d'enguany les
representacions s'han anat succeint,
cadascuna amb les seves particulari¬
tats. Les trobades mensuals han fet

aparèixer grups nous, han fomentat la
comunicació entre les diferents tribus
i han contribuït a difondre el treball
cultural independent. D'aquesta
segona part del cicle, fins el mes de
desembre, us proposem el col·lectiu
Hac Mor/Xargay, catalitzadors inter¬
disciplinaris d'una part de la perfor¬
mance catalana, la veterana Coordi¬
nadora de Sales Alternatives, les
ràdios més rabioses de la ciutat
—Pica i Contrabanda—, les revistes
"submergides" i l'activisme frenètic
de l'Orquestra del Caos.

Barcelona Card. Turisme de
Barcelona posa a disposició dels visi¬
tants de la ciutat un nou producte. Es
tracta de Barcelona Card, una targeta
de descomptes que ofereix fins a un
50% de reducció del preu original a
70 dels llocs més emblemàtics de
Barcelona: museus, establiments
comercials, espais de lleure i restau¬
rants. Hi ha tres modalitats de targe¬
ta, per 24, 48 o 72 hores i totes tres
inclouen una assegurança i el trans¬
port per la ciutat gratuït. Per més
informació us podeu adreçar al Cen¬
tre d'Informació de la plaça de Cata¬
lunya, o a l'Oficina d'Informació de
l'Estació de Sants.
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Exposicions de fotografíes
de Leopold Pomés. Després de
la mostra a l'Espai 1 del Palau de la
Virreina durant el "Fotomercè" en

què Leopold Pomés oferia la seva
particular visió de la Festa Major
de l'any 96, des del 24 d'octubre
l'Espai 2 n'aculi una de nova sobre
la trajectòria i contribució d'aquest
singular fotògraf a la ciutat. Per una
part, l'exposició ofereix una comple¬
ta retrospectiva del treball de Pomés
i, per l'altra, realitza un recorregut
pel testimoni de l'artista en la vida i
desenvolupament de Barcelona dels
darrers quaranta anys. El comissari
d'aquesta exposició és Eduardo Men¬
doza i la podeu veure fins el 4 de
gener de 1998.

La Conferència general del
Consell Internacional de
Museus, a Barcelona. El Comitè
consultiu i el consell executiu del
Consell Internacional de Museus que
s'ha reunit a París ha acordat que la
nostra ciutat serà la seu de la 19 Con¬
ferència general del Consell Interna¬
cional de Museus —ICOM— l'any
2001. L'ICOM és l'organització no
governamental de la UNESCO per a
temes de museus i reuneix a més de
12.000 professionals de tot el món.
Cada tres anys, al voltant de 2.000
membres es reuneixen per abordar
algun tema en profunditat i elaborar
propostes i resolucions que són segui¬
des pels museus i les institucions
científiques i culturals. La propera
Conferència general de l'ICOM se
celebrarà el 1998 a Melbourne.

Moda nupcial al Museu
Tèxtil. Fins al mes de desembe el
Museu Tèxtil i d'Indumentària pre¬
senta la mostra "Vestits nupcials,
1785-1992". No sabem si la coin¬
cidència de dates amb el casament del
passat 4 d'octubre hi té res a veure,
però, sigui com sigui, es tracta d'una
selecció de vestits que formen part del

48 fons del museu. Són vestits que daten

de 1785 i de les dècades de 1830,
1890 i 1910. Els del segle XX han
estat seleccionats per aquesta ocasió i
són creacions de les cases de costura
de més renom de la nostra ciutat.

El passeig més llarg de
Barcelona. El projecte global que
contempla la creació d'un eix de via¬
nants entre el carrer Freser i el Front
Marítim, travessant la rambla del
Poblenou, dóna un pas endavant. El
que serà el passeig més llarg de tot
Barcelona comença a perfilar-se com
una realitat amb les noves peatonalit-
zacions que s'estan fent als dos
extrems de l'eix. El passat dia 21 de
juliol, es van iniciar les obres del
carrer Rogent, entre València i Fre¬
ser. Les obres es fan per trams i es
preveu que a finals d'any estiguin
llestes les obres entre València i
Mallorca. Durant el 98 es farà el tram

entre Mallorca i Provença, i s'arri¬
barà al carrer Freser l'any 1999.
L'altre extrem d'aquest eix, la ram¬
bla del Poblenou, també s'esta peato-
nalitzant progressivament. El passat
dia 22 de juliol, es van iniciar les
obres corresponents al tram entre
Pallars i Taulat. Les obres, que afec¬
ten una superfície de 10.982 metres
quadrats, es preveu que s'acabin a
finals d'octubre.

Matinals infantils al centre
cívic Blai. El centre cívic Blai, del
districte de Sants-Montjuïc organitza
durant aquest trimestre activitats per a
pares i nens els dissabtes. El 15 de
novembre la companyia Biocòmics
presenta Historietes de Chariot i el 20
de desembre Bruixes i Maduixes faran
una Festa de Nadal. Totes les repre¬
sentacions i activitats comencen a les
12 del migdia i l'entrada és lliure.

Avantguardes fotogràfi¬
ques a Espanya. Encara sou a
temps de veure l'exposició "Les
avantguardes fotogràfiques a Espa¬
nya, 1925-1945" que fins el diumen¬

ge 9 de novembre hi ha al Centre
Cultural de la Fundació "la Caixa"
del Passeig de Sant Joan. La mostra
vol donar una visió global, a través
de prop de 150 obres, d'un període
que es considera de màxima signifi¬
cació dins de la història de la foto¬
grafia universal. Fins ara, a Espanya
només s'havia tingut una visió molt
parcial del període a través de l'obra
d'alguns autors. Amb la voluntat de
contextualitzar tant l'època com el
procés d'evolució de la fotografia
moderna a Espanya, l'exposició
recull part de l'obra de coneguts
fotògrafs, però també la producció
fotogràfica d'artistes de renom,
arquitectes o pintors.

Sant Andreu-Barcelona:
100 anys creant futur. El passat
mes d'abril va fer cents anys que Sant
Andreu i altres pobles del Pla de Bar¬
celona es van annexionar a la ciutat.
Per commemorar aquest fet històric,
el Consell Municipal del Districte ha
anat organitzant un seguit d'actes, el
més rellevant dels quals és l'exposició
"Sant Andreu-Barcelona: 100 anys
creant futur" que romandrà oberta al
públic fins el 14 de desembre. Des del
Consell Muncipal del Districte s'ha
triat com a seu de l'exposició Can
Fabra, un edifici molt emblemàtic de
Sant Andreu, amb l'objectiu d'aprofi-
tar-lo i potenciar-lo. "Sant Andreu-
Barcelona: 100 anys creant futur" està
adreçada no tant sols als andreuencs,
sinó a tota la ciutat.

Canvi de nom de l'Institut
Municipal de Disminuïts. A
partir de l'aprovació de la Junta Rec¬
tora de l'Institut Municipal de Dismi¬
nuïts de Barcelona, el passat 19 de
març d'enguany, es van presentar al
Consell Plenari de l'Ajuntament de
Barcelona els nous estatuts que esta¬
bleixen la nova denominació de
l'Institut que, ja avui, és la d'Institut
Municipal de Persones amb Dismi¬
nució de Barcelona.



Festival de Musiques Con¬
temporànies. Enguany se celebra
la quarta edició del Festival de Músi¬
ques Contemporànies de Barcelona,
que organitza l'Institut de Cultura de
Barcelona, el MACBA i el Centre de
Cultura Contemporània de Barcelo¬
na. L'Orquestra de Cambra Teatre
Lliure va inciar l'edició el 9 d'octu¬
bre amb un concert amb obres de
Frank Zappa. La clausura, el 13 de
desembre, anirà a càrrec de Martin
Matalón i Maria Rovira, amb la pro¬
ducció de música i dansa Rugged
Lines. A més dels 21 concerts pro¬
gramats s'han organitzat més de 10
activitats paral·leles entre projec¬
cions, debats, seminaris, cursos i les
jornades de portes obertes d'espais i
institucions de la ciutat relacionats
amb el fet musical. Si voleu detalls
de la programació, podeu demanar-
los a la Casa de la Caritat, al carrer

Montalegre, 5.

Autoretrats de mestres
moderns al MACBA. A mitjans
de mes es va inaugurar al MACBA
l'exposició "L'última mirada". Es
tracta d'una mostra d'una vintena
d'autoretrats de mestres moderns
com, entre altres, Picasso, Matisse,
Bacon o Beckman, realitzats cap al
final de la seva vida. Aquests artistes
van ser els darrers que es van formar
d'una manera clàssica i van consti¬
tuir innovadores variacions sobre el
tema de l'autoretrat, mirant-lo amb
uns ulls a la vegada nous i a la vega¬
da carregats d'experiència. Són obres
en què els grans pintors que definei¬
xen l'art modern s'encaren amb ells
mateixos i fan balanç de la seva vida.
"L'última mirada" romandrà oberta
fins al 6 de gener.

Mostra Internacional de
Cinema Gai i Lèsbic de Bar¬
celona. Després de la quarta edició
de la Mostra de Teatre Gai i Lèsbic
de Barcelona, a principis d'octubre,
aquests dies se celebra la Mostra de

cinema. La Mostra l'organitza el
casal Lambda amb el suport de
l'Ajuntament de Barcelona, la Dipu¬
tació de Barcelona i la Generalitat de

Catalunya. Com en les dues edicions
que l'han precedit, els passis de cine¬
ma de la Mostra Internacional de
Cinema Gai i Lèsbic de Barcelona es

fan a la Filmoteca de la Generalitat.

Cursos, excursions i tallers
amb el Jardí Botànic. El Jardí
Botànic de Barcelona ofereix una

àmplia agenda d'activitats des del
mes d'octubre fins a finals d'any a
preus molt econòmics. Els cursos
—Les plantes medicinals i Fotografia
de plantes a la tardor— tenen una
durada de tres o quatre dies i
s'imparteixen als vespres al centre
cívic Blai. Les excursions, d'un dia,
es faran el 8 i el 29 de novembre
—Els bolets de la Vall d'Olzinelles i
L'alzinar al pantà de Foix—, i el 14
de desembre —Arriba l'hivern a

Collfornic. Totes les excursions sur¬

ten de la plaça d'Espanya i estan
guiades per monitors especialitzats
de l'Associació d'Amics del Jardí
Botànic. Pel que fa als cursos, són els
següents: Com plantar un bosc,
Guarnim el Nadal respectant la natu¬
ra, Retrat de Tardor i Una farmaciola
al balcó. Tots els cursos es fan en cap
de setmana i durant el matí. Per més
detalls, els telèfons del Jardí Botànic
són: 325 81 50 i 325 80 50.

Les bicis al Metro. En el
marc de les iniciatives que des de fa
temps s'estan portant a terme amb
l'objectiu de col·laborar en la poten¬
ciació de l'ús de la bicicleta com a

mitjà de transport a la ciutat, Trans¬
ports Metropolitans de Barcelona
—TMB— i l'Ajuntament han acor¬
dat ampliar l'horari que permet el
transport de bicicletes al Metro. Els
dissabtes, diumenges i festius es
poden transportar bicicletes durant
tot l'horari del Metro. Pel que fa als
dies feiners, les bicicletes poden

entrar al Metro de 5 a 6'30h, de 9'30
a 16'30 i de 20'30 fins a l'hora de
tancament del servei. Per transportar
bicicletes al Metro només cal ser

major d'edat i haver pagat el bitllet
que correspongui, com la resta de
viatgers. La normativa de transport
és la mateixa de sempre: està prohibit
circular amb la bici pel recinte del
Metro o utilitzar les escales mecàni¬
ques, i només s'admet el transport
de dues bicicletes per cada una de
les plataformes situades davant les
portes dels vagons.

Joies al Barbier-Mueller. El
museu més nou de la ciutat, el Bar¬
bier-Mueller d'art precolombí, que
va obrir les portes el passat mes de
maig, obre un nou àmbit amb el nom
de "Tresor". Inclou diverses peces
d'or que són joies que eren diposita¬
des a les tombes dels senyors. Prove¬
nen bàsicament de Perú, però també
de Panamà, Equador i Colòmbia. Les
peces —arracades, penjolls, màsca¬
res de mòmia, ornaments diver¬
sos...—, totes d'or, mostren el resul¬
tat del treball dels orfebres americans
que van començar el seu ofici als
Andes més de mil anys abans de la
nostra era.



Un record

per a Tallers
Municipals

Les dependències municipals es
renoven. Algunes d'elles han estat
un punt de recursos eficaços i amb
cor: els que hi han treballat i els
que han rebut els seus serveis se les
estimen com a cases de treball.

En voleu un exemple? Tallers
Municipals. La carta que ens ha
enviat qui un dia va passar pel
davant i va veure els canvis i les
obres n'és un bon testimoni.

Permetem-nos un punt de nostàlgia, que no fa pas mal. Ni tampoc no pica
gaire. L'altre dia, tot passant pel que havien estat les dependències de Tallers
Municipals, vaig veure que ja no hi eren, que havien marxat. A un altre lloc,
prou que ho sabem. I posats a pensar, vaig pensar que els havien pres un tros de
la seva història. Pel forat de les obres. Municipals, és clar. Les històries dels
edificis, després, les podem trobar als llibres. Edició municipal.

Tot allò, ara, es convertirà en el Teatre Lliure. La cultura progresssa. Agafa
lloc. S'acomoda i està bé. Potser, però, pels que tenim solatge a la casa, els
anys, ja se sap, ens venen records, dels grans i dels petits. Perquè Tallers Muni¬
cipals, durant la seva existència, ha tingut gran significat per a la història de la
nostra ciutat. Tant pel que fa als edificis municipals com per a la ciutadania.

Fent memòria d'aquelles tasques més entranyables. Els recordarem com
eren, de fet, una mica entre tramoistes i ciutadans que fan bicolatge, els de TM
han estat darrera —i davant— en els muntatges de tarimes i enllumenats de
gairebé totes les festes populars dels barris, a les desfilades, a les cavalcades de
reis i carrosses... Els llums, tarimes, cadires i taules també sortien pels barris
amb llums, música i garlandes per Nadal.

A tots els actes que pugueu recordar i imaginar hi havia els
de Tallers Municipals, que era com se'ls coneixia i com se'ls
coneix. Encara que potser no se'ls coneix prou. Però pensem
que va ser en aquests històrics locals on també es van preparar
les infrastructures per a les votacions en les primeres eleccions
democràtiques. Tot aquell munt de cabines, taules, cadires,
urnes i paperetes dels diferents partits van sortir de TM. Amb
més il·lusió que mai. Va ser una generosa reposta per a un
dels esdeveniments més importants que ha viscut la ciutat.

Però també els magatzems van tenir una història amaga¬
da: van donar aixopluc a monuments i escultures; escultures
que havien estat censurades, com és el cas de la d'en Rafael
de Casanoves o la del Doctor Bertomeu Robert, per citar-
ne dues de les més importants. Va ser allà on van dormir,
desmuntades peça a peça, entre la pols, la maquinària inú¬
til i el mobiliari d'oficina arraconat.

Fins i tot tenien un cotxe d'època que sortia un cop
l'any, vestit de festa, cap a Sitges, com si volgués fer
enveja a la resta d'estris i utillatges amb els que convivia.

Això que dic, que es prengui com un petit homenatge a
la gent d'una organització que em va deixar un gran
record. Ha estat en veure l'edifici espellifat d'aquesta
manera com està. Esperem que sigui per bé.

Un record, amics.

Frederic Balanzó
Guàrdia Urbana
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