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Per evitar congestions de trànsit al centre

Noves àrees verdes d’aparcament per a veïns
A partir del proper mes de maig serà
una mica més fàcil circular amb cotxe
per Barcelona. I ho serà, en part, gràcies a la regulació de l’estacionament
al carrer a les zones de la ciutat més congestionades pel trànsit. Entra en vigor l’Àrea Verda.
L’Àrea Verda forma part dels projectes de
Mobilitat de l’Ajuntament per reduir la congestió viària, regulant a la vegada places d’aparcament per als veïns. Així, les zones d’aparcament
senyalitzades d’aquesta forma tindran un ús
exclusiu o preferencial pels veïns residents, que
disposaran d’un distintiu que els acrediti i
només caldrà que obtinguin un tiquet diari
(0,20€) o setmanal (1€). Per la seva banda els no

residents podran utilitzar també les zones preferencials, però per un temps inferior (fins a dues
hores) i a un preu més alt (2,75€/hora). Per les
nits (de 20 a 8h), els caps de setmana i els festius,
no s’haurà de pagar res per estacionar en cap de
les places.
En una primera fase, aquesta regulació s’aplicarà a Ciutat Vella -excepte la Barceloneta- i
l’Eixample. En aquests districtes l’ús de més de
12.000 places d’aparcament es veurà regulat, la
seva gran majoria en la condició de preferents,
és a dir, d’utilització conjunta de residents i no
residents, si bé també es crearan noves places
de càrrega i descàrrega i de motos. Està previst
que l’Àrea Verda s’estengui en els propers

mesos també a zones d’altres districtes de la
ciutat.
Amb aquestes mesures es pretén reduir el trànsit i descongestionar el centre de la ciutat,
desincentivant l’accés al centre de Barcelona
amb cotxe privat i limitant el volum de vehicles
que busquen aparcament. S’afavoreix, doncs, la
utilització del transport públic per anar a la
feina, a fer les compres o per sortir amb els
amics. I al mateix temps, es vol també millorar
la qualitat ambiental gràcies a la reducció de
fums i sorolls que comporta la reducció del trànsit. En definitiva, l’Àrea Verda permetrà fer una
ciutat més sostenible i amb major qualitat de
vida per tothom.
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Gent de casa

Cada dia millor
El servei d’atenció a domicili
(SAD) a Barcelona ha estat i
és un servei emblemàtic dels
serveis d’atenció social
primària. I és un dels serveis més
demandats pels ciutadans, especialment per les persones grans, perquè
facilita donar resposta a un desig molt
especial: “romandre a casa encara que
s’hagi perdut autonomia”.
Va començar fa anys anomenant-se “
servei d’ajuda a domicili” o “serveis de
treballadors i treballadores familiars”.
Consistia en un conjunt de tasques de
suport que realitzava un professional
del treball social en el domicili de la persona amb dependència per tal de permetre-li millorar les seves capacitats i
habilitats fins arribar a viure de manera autònoma o mantenir-se en el domicili garantint la seguretat i la qualitat de
vida. A aquest servei es va afegir el de

Àngel Villalta,
Agent de la Guàrdia
Urbana.
Agent per vocació
Hi ha professions que es porten veritablement a la sang. I si no que li preguntin a l’Àngel Villalta (Barcelona,
1948). Quan encara era ben petit va
escriure la carta als Reis amb una
única petició: un uniforme d’agent de
la Guàrdia Urbana. En l’actualitat,
l’Àngel treballa a la sala de seguretat
de la Guàrdia Urbana de la plaça Sant
Jaume. Va començar la seva carrera al
cos l’any 1971, un cop acabada la mili, i
després de treballar uns anys com a
dibuixant de publicitat. El seu primer
destí va ser la unitat de trànsit de l’època, concretament a la cruïlla de la
Vall d’Hebrón amb l’Arrabassada.
Eren els temps del “salacof” i dels
obsequis dels veïns quan arribava
Nadal. “Més d’una vegada havia de
tornar en taxi a casa, per la quantitat
de coses que em portaven”, recorda. El
1981 va superar les oposicions per a la
seva destinació actual, i des de fa 14
anys el podeu trobar cada tarda a la
porta de la plaça Sant Jaume. “És una
feina que m’agrada molt -ens explicaperquè estàs permanentment en contacte amb la gent, que et pregunta per
bars, museus i una mica de tot”. Els
agents encarregats de la sala de seguretat vetllen per la seguretat dels edificis municipals, de l’alcalde i els regidors i en controlen les entrades. Tant
és així, que en alguna ocasió han
hagut de demanar la seva identificació
a regidors que s’estrenaven en el
càrrec. Però una de les anècdotes més
divertides la protagonitzà durant uns
mesos un home de mitjana edat que
cada tarda es plantava al seu davant i
li etzibava: “Hola, soy el rey ¿Que está
el alcalde?” Un bon dia va desaparèixer i no va tornar més. Des de la seva
tribuna privilegiada, l’Àngel ha viscut
les transformacions de la plaça, com
per exemple la limitació de l’aparcament i la creació de les zones peatonals. Per cert, els seus pares no li van
trobar l’uniforme i li van regalar una
figureta de plom d’un agent, que encara conserva.

LA
BOTIGA

Preparant les vacances.
L’agència de viatges Quo Vadis
(Consell de Cent, 19) ofereix
interessants descomptes per a
tots aquells que estiguin fent
plans per a les seves vacances:
un 8% en viatges combinats o
organitzats per la pròpia agència
i un 6% en la resta. Si preferim
un creuer pel Mediterrani o pel
Carib els descomptes poden
arribar fins al 18%, en funció del
temps d’antelació en fer la
reserva.
Més informació al tel. 934 240 596

teleassistència, amb un dispositiu per
contactar amb una central i activar una
solució davant de qualsevol problema.
Aquest servei ha començat un canvi en
la seva concepció que s’ha d’assolir i
consolidar en els propers anys, i que té
com objectius l’ampliació dels serveis
(bugaderia, neteja, menjar a domicili,
formació a familiars cuidadors, ...), la
millora de l’accessibilitat als serveis
incrementant el nombre de persones
ateses i la garantia de la qualitat dels
serveis prestats mitjançant l’acreditació de les empreses.
L’objectiu final és fer possible que tots
els ciutadans i ciutadanes, amb independència del seu nivell d’autonomia,
puguin realitzar el seu projecte de vida
integrats activament a la comunitat.
Francesc Patricio
Director de Benestar Social
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Parcs infantils per a
tothom
Milloren l’accessibilitat i afavoreixen la integració

a ciutat de Barcelona compta en l’actualitat amb 645 espais públics destinats al joc
infantil. Tots ells compleixen uns criteris de
qualitat i seguretat que els fan molt diferents
d’aquells parcs infantils de la nostra infantesa
on els elements de risc eren sempre presents.
Amb la intenció de seguir potenciant la funció
socialitzadora d’aquests espais i millorar-ne
l’accessibilitat, l’Institut Muncipal de Parcs i
Jardins i l’Institut Municipal de Persones amb
Disminució han elaborat un projecte d’investigació en el qual han col·laborat l’Institut
Guttman, el Centre de Recursos Joan Amada,
la Fundació Privada Auxilia Barcelona, el
Centre de Recursos Aspace i el Centre de
Recursos Educatius per a deficients auditius
de Catalunya (CREDAC).
Davant del resultat d’aquest estudi,
l’Ajuntament ha decidit crear 10 noves àrees
de joc integradores, la primera de les quals
s’ubicarà al Parc de la Ciutadella i ocuparà
una superfície de 500 metres quadrats. A continuació la seguiran les àrees de Sarrià-St.
Gervasi als Jardins de Moragues, la Plaça
Puigvert a Gràcia, la Plaça Pallach al districte
d’Horta-Guinardó i Can Dragó a Nou Barris.
Totes elles amb l’inici d’obres previst al llarg
d’aquest mateix any. Per al 2006 hi ha previst
iniciar la construcció de les àrees de
l’Eixample al Parc de Joan Miró, als Jardins
de Can Mantega a Sants-Montjuïc, Sant Joan
de Déu a Les Corts, al Parc Pegaso de Sant
Andreu i finalment al Parc de Sant Martí al
districte del mateix nom.
Però, en què consisteix la millora de l’accessibilitat i quina novetat representen aquestes
àrees respecte a les ja existents?
Doncs la principal novetat rau en el fet de
parar molta més atenció a la gran diversitat de

L

necessitats que plantegen els nens que presenten algun tipus de discapacitat, tot i que no
totes elles poden ser solucionades de cop.
En primer lloc les dimensions que permetin
l’ús a infants més grans i als acompanyants.
Igualment important és la incorporació del
llenguatge braille als espais on hi ha contacte
tàctil que compleix la doble funció de permetre’n l’ús als infants invidents i educar i conscienciar vers aquesta discapacitat a tota la
resta. D’altres exemples poden ser una guia al
terra en el recorregut de joc per al nen invident
que pot convertir-se en un joc d’habilitat per a
un altre que no ho és. Així, un mateix joc pot
presentar-se en diferents nivells de dificultat o
de velocitat per tal de fer-lo apte per al màxim
nombre d’infants. En l’aspecte més genèricament educatiu, han de potenciar l’experimentació i la relació entre nens i nenes.
A part d’aquests aspectes novedosos, lògicament, les noves àrees mantenen el compliment
dels requisits més elementals com l’accés en
transport públic i la reserva de places d’aparcament accessibles prop de l’àrea de joc, la
seva ubicació en espais naturals i protegits de
la circulació de vehicles i l’absència de barreres arquitectòniques. Igualment han de comptar amb àrees de descans per als acompanyants, fonts, bancs accessibles, una senyalització clara i serveis sanitaris.Pel que fa als jocs
en concret, tots ells han de complir les normes
UNE-EN 1176 i la corresponent certificació de
control. L’Institut Municipal de Parcs i
Jardins segueix com a criteri de seguretat les
normes de la Unió Europea, tot i no ser encara
obligatòries. Dues terceres parts dels espais ja
compleixen aquests requisits i a la resta, unes
200 àrees, es realitzaran treballs d’adequació
al llarg d’aquest mateix mandat municipal.

Ens passem al

Windows XP
L’actualització de les estacions de
treball municipals a Windows XP, ha
suposat un avanç respecte de les
prestacions que s’oferien en relació
a la robustesa i fiabilitat del sistema. Amb la
nova plataforma, s’incorporen decididament
les noves tendències tecnològiques i s’apropa
l’usuari als entorns que fora del seu lloc de
treball està acostumat a utilitzar.
Des del punt de vista tecnològic, l’adopció del
nou sistema permet aprofitar millor els recursos de maquinari i programari, incorporar
nous perifèrics als entorns de treball -com les
càmeres digitals, els “pen drive”, o les PDA-,
actualitzar els sistemes de gestió de la informació als nous estàndards -incorporació i utilització plena de la família de protocols
TCP/IP, millora del sistema d’impressió de
documents...-, així com fer els sistemes més
ràpids en temps de resposta i més fiables de
cara a la resolució de problemes.
L’objectiu final del projecte és la implantació
total del nou sistema a totes les estacions de
treball de l’Ajuntament abans de la finalització del primer semestre de 2005. Aquesta fita
haurà suposat:
• La substitució física de 1200 PC (Pentium i
Pentium II), per màquines noves (Pentium
IV )
• L’ampliació de 1600 màquines Pentium III
per assolir els requisits de maquinari òptims
per al nou sistema
• L’aprofitament de 2000 màquines que ja complien els requisits mínims de maquinari
Des del punt de vista del treballador, els beneficis repercutiran en una reducció considerable del temps d’inicialització de la màquina,
en un millor i més àgil tractament de la informació, així com la possibilitat d’aprofitar
millor els nous avenços tecnològics.
El projecte té una repercussió actual i cap al
futur: la progressiva actualització del maquinari cap a Pentium IV i del software serà el
proper pas a donar dintre de la línia d’actualització tecnològica iniciada amb aquesta operació.

4

La Municipal

Compartir cotxe a la ciutat

Arrenca el
carsharing
ntre el transport públic que no sempre s’adequa a les nostres necessitats horàries d’itinerari i el cotxe privat, car, poc sostenible i amb els
eterns problemes d’estacionament, no hi ha cap
altra alternativa?
Aquesta pregunta es deurien fer els qui van idear
el sistema anomenat carsharing.
Implantat amb èxit a diferents ciutats europees,
l’ús compartit del cotxe, que és el que vol dir el
seu nom en anglès, funciona a la nostra ciutat des
del passat més de novembre en període de rodatge
i és plenament operatiu des del passat 24 de
febrer.
El carsharing consisteix en una empresa que gestiona una flota de vehicles i els posa a disposició
dels seus clients per al seu ús privat. Els clients
tenen dret a la utilització del vehicle de la flota
que més s’adeqüi a les seves necessitats en cada
moment. Només cal que formalitzin la seva reserva per Internet o bé per via telefònica i de forma
gairebé immediata poden disposar del vehicle
sol·licitat que trobaran en un dels aparcaments
de l’empresa. D’aquesta manera s’estalvien els
costos de la compra del vehicle, l’assegurança, el
manteniment i els impostos, així com el problema
de l’aparcament del vehicle tot el temps en què no
el necessiten, al mateix temps que poden disposar
de diferents tipus de vehicles segons les seves
necessitats en cada moment.
En una primera fase l’empresa Catalunya
CarSharing, que pertany a la Fundació Mobilitat
Sostenible, integrada per la Generalitat,
l’Ajuntament i l’Associació per la Promoció del
Transport Públic, posa a disposició dels seus
clients una flota de 20 vehicles, entre turismes,
monovolums i una furgoneta, distribuïts en 10
aparcaments subterranis municipals al llarg de
tota la ciutat.
Un altre aspecte important és l’acord a què s’ha
arribat amb l’Autoritat del Transport Metropolità
perquè els socis puguin disposar d’una targeta Ttrimestre de sis zones al preu d’una zona, cosa
que permetrà als que resideixen fora de la ciutat
accedir-hi en transport públic, però disposar d’un
vehicle per al seu ús privat per dintre la ciutat.

E

Els monovolums, ideals per a les famílies

Neal Slavin

Acabar amb (totes) les
discriminacions
Són moltes les persones que cada any visiten
l’Oficina per a la No Discriminació (OND) perquè creuen que els seus drets han estat vulnerats. No per res, aquesta és l’única oficina
municipal orientada a la defensa dels drets de
les persones en general i dels col·lectius discriminats per raó de gènere, pertinença cultural, salut física i mental i edat, en particular.
Així, el passat any 2004 des de l’Oficina es van
atendre més de 400 queixes, la majoria de persones immigrades, però també moltes de persones amb disminucions, gent gran o dones
maltractades.
Després de més de sis anys de vida, l’OND s’ha
convertit en un recurs i en un servei important per a molts ciutadans. Basant-se en la
mediació i en una atenció personal i confidencial, l’oficina mira de solucionar els conflictes
que sorgeixen arrel de la vulneració de drets
com el de la dignitat, l’habitatge o el dret a la
família, entre d’altres.
Pel que fa a la dona, segons l’Oficina, el problema principal segueix sent la violència de
gènere. És per això que en aquest terreny pensen continuar amb les línies del Pla contra la
Violència de Gènere i amb el Programa
Municipal per a les Dones. Per reforçar i millorar els equipaments existents: l’Equip d’atenció a la dona, la Casa d’Acollida, la Xarxa
d’Acollida d’Urgència i els Punts d’Informació
i Atenció a les Dones (PIAD).
Un altre dels objectius prioritaris de cara a la
dona consisteix en impulsar la igualtat i la llibertat. En aquest sentit, durant el passat 2004
tant l’Oficina per a la No Discriminació com la
Regidoria de Dona i Drets Civils de
l’Ajuntament de Barcelona van treballar per fer
extensiva la presència dels PIADs a tots els districtes de Barcelona, al temps que impulsaven
projectes educatius per evitar la violència. Un
exemple van ser els tallers de prevenció de
pràctiques abusives que també es van portar
als equipaments més vinculats amb la gent
gran.

I és que cal no oblidar que les dones grans
sovint veuen vulnerats els seus drets, especialment les que viuen soles i les vídues que pateixen situacions de precarietat econòmica. Un
col·lectiu que, tot i les millores que s’han produït els darrers anys en les condicions de vida
de les dones, encara avui configuren una de
les cares de la pobresa i, per tant, mereixen
una especial atenció.

OFICINA PER A LA NO DISCRIMINACIÓ
c/ Nou de Sant Francesc, 42
08002 Barcelona
Tel.: 933 043 118
Tel. de text: 933 043 440
Fax: 933 170 551
http://www. bcn.es/ond/
ond@mail.bcn.es

PUNTS D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES
(PIAD)
Centres que proporcionen informació i
assessorament a les dones i que disposen
d’un servei jurídic especialitzat i gratuït.
• PIAD Les Corts. c/ Dolors Masferrer, 29-31.
Tel. 932 916 491
• PIAD Horta-Guinardó. Pl. Santes Creus, 8.
Tel. 934 200 008
• PIAD Nou Barris. Via Favència, 217.
Tel. 933 599 590
• PIAD Eixample. c/ Mallorca, 425-433.
Tel. 934 462 625
• PIAD Gràcia. Pl. Rius i Taulet, 6 principal.
Tel. 932 914 330
• PIAD Sant Martí. c/ Pallars, 27 3r.
Tel. 933 077 260
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Pla per a la
Promoció
del
Civisme

Després del primer any de funcionament del Pla
per la Promoció del Civisme, centrat en la creació d’una consciència ciutadana al voltant del
problema de l’incivisme, els seus responsables
volen incidir durant aquest 2005 en el compromís particular dels ciutadans i ciutadanes de la
ciutat vers aquesta qüestió. En aquest sentit, els
objectius d’enguany són quatre: a) incidir en
actuacions concretes, com les bosses d’escombraries o el soroll de les motos; b) traslladar la
campanya als barris, fent partícips del tema els
barcelonins de qualsevol districte; c) augmentar
la participació de la ciutadania, més enllà de les
estrictes estratègies de comunicació, i d) incrementar les accions pedagògiques per part dels
càrrecs públics municipals.
Amb el lema “No et demanem res que no sàpigues fer”, que ha començat a utilitzar-se en la
primera fase de la campanya, es vol fer èmfasi
precisament en la responsabilitat individual
com a part fonamental per evitar les actituds
incíviques i el foment de la convivència ciutadana, més enllà de les responsabilitats estrictes de
l’autoritat municipal. Així, la neteja, el soroll, el
manteniment dels espais públics i la mobilitat
-temes que ja van ser objecte de la campanya
publicitària de l’any passat- tornaran a ser els
eixos principals que centraran les actuacions
per aquest any. Però hi ha altres novetats: el
telèfon del civisme, la creació d’espais emblemàtics als districtes com a “illots sense incivisme”
i la xarxa ciutadana.
El telèfon del civisme
El 900 226 226 és el nou servei telefònic que es
posa a l’abast de la ciutadania per tal de comunicar avisos, incidències, reclamacions o suggeriments sobre la ciutat i els serveis municipals.
Es tracta d’ampliar la interacció entre els barcelonins i l’Ajuntament en matèries que afecten la
convivència quotidiana, com ara la neteja, la
senyalització de la via pública, els enllumenats,
els parcs i jardins o els transports públics.
Hi ha un fet important d’aquest servei: funciona
de dilluns a diumenge de 8 a 22h i és totalment

gratuït. La gratuïtat, però, cal entendre-la com
un factor clau de la corresponsabilitat que es
vol aconseguir. L’Ajuntament demana complicitat i implicació per gestionar una ciutat que és
de tothom. Per facilitar-ho, s’evita que la despesa de la trucada suposi una barrera econòmica.
Serveis principals del telèfon del civisme:
• Sol·licituds de recollida de mobles i trastos
vells
• Avisos sobre contenidors plens, desbordats o
amb desperfectes
• Incidències i suggeriments referents a enllumenat avariat o trencat
• Desperfectes o avaries en semàfors
• Avisos sobre objectes caiguts a la via pública
i que dificulten el pas o la circulació
• Recollida d’animals morts
• Desperfectes en mobiliari urbà
• Desperfectes en jocs infantils, mobiliari o
senyalització als parcs
• Desperfectes en calçades o en voreres
• Incidències o avaries a les clavegueres i escales mecàniques de la via pública
• Sol·licituds de poda d’arbres
• Inscripció a la xarxa del civisme

Amb el telèfon del civisme l’Ajuntament de
Barcelona vol enfortir el sentiment de pertinença i la consciència de comunitat, promoure
el compromís de ciutadans i ciutadanes, de
grups i d’entitats en la millora i conservació de
la ciutat. I, a jutjar per les més de 600 trucades
diàries rebudes des de que va entrar en funcionament, sembla que entre tots ho estem aconseguint. Aquest servei s’ofereix també a la web
de Barcelona, en l’apartat “l’Ajuntament t’escolta”
El Pla als districtes
La participació dels districtes fou un dels aspectes més importants per a la consolidació del Pla

durant el 2004, amb una gran implicació de diferents associacions de tot Barcelona. Per aquest
any, es pretén arribar a sectors que fins ara
n’han quedat més al marge, com els joves, i articular mecanismes per a garantir una major
implicació de la ciutadania en la cura dels
espais que té més propers. Les entitats també hi
intervindran, a través de la signatura de convenis que col·laborin en la penetració de la campanya als barris.
Amb l’objectiu de fer que el civisme passi de les
bones intencions a les realitats més palpables, es
crearan 10 espais emblemàtics a cada districte
que consistiran en llocs especialment cuidats
que serveixin d’exemple a cada barri. Els espais
escollits ho han estat o bé pel que representen
per al seu territori, o bé perquè han estat recentment recuperats i els Districtes volen implicar
els veïns en la seva conservació. Amb aquestes
actuacions es pretén vetllar pel manteniment i
neteja del mobiliari urbà, enllumenat i vegetació, i utilitzar aquests espais com a referència
pública per a fer-hi actes de promoció del civisme.
La Xarxa Ciutadana
Els Voluntaris pel Civisme, figures creades en la
campanya de l’any passat, s’integraran a partir
d’ara en la Xarxa Ciutadana pel Civisme, que
aplegarà tant a particulars com a entitats.
Aquest serà un espai de participació entre la
societat civil i l’Ajuntament on tindran cabuda
totes les propostes i suggeriments relacionats
amb el tema. D’aquesta manera, la implicació
dels barcelonins i barcelonines en la voluntat de
fer una ciutat millor per a tothom s’amplia
també a les entitats. Els qui formin part de la
Xarxa, a part de poder fer les seves aportacions
i obtenir informació de primera ma, podran
també col·laborar en l’organització d’activitats,
visitar equipaments i serveis municipals (punts
verds, la planta fotovoltaica del Fòrum, casernes de bombers, etc.), participar en les activitats
dels districtes i rebre el butlletí mensual amb
informació sobre el Pla.

6

La Municipal

BCN per servir-vos

Qui posa nom als carrers de
Barcelona?
l nom dels carrers de Barcelona el decideix la Ponència del Nomenclàtor. La presideix el regidor de Cultura i la componen
representants de diversos sectors municipals:
de Via Pública, de Cartografia, d’Urbanisme,
de Població, de Relacions Institucionals i
Esports, de Patrimoni i del Programa
Municipal per a les Dones, que promou la
presència de la dona en els noms dels carrers
de Barcelona. La Ponència rep les propostes de
nom, les estudia i consulta els districtes municipals sobre els possibles emplaçaments. Quan
s’ha arribat a un acord, eleva la proposta a l’alcalde que és qui, si és el cas, signa l’aprovació
definitiva de la nova denominació.
Qualsevol persona, entitat pública o privada,
associació i, evidentment, el propi Ajuntament
poden fer propostes de nom. Entre diverses
normes de menor importància, cal destacar la
següent: per poder dedicar un carrer a un personatge, han d’haver passat cinc anys, com a

E

mínim, des de la seva mort. L’única excepció a
aquesta norma és que en vida se li hagués
atorgat la Medalla d’Or de la Ciutat.
L’arquitecte i compilador Jesús Portavella,
coautor del Diccionari Nomenclàtor de les vies
públiques de Barcelona, 1996, recorda que la
majoria dels noms de la Ciutat Vella provenen
de l’edat mitjana. Més tard, l’agregació dels
pobles dels entorns a Barcelona comportà un
tractament especial en la nomenclatura de les
vies públiques. L’altra alteració en la nomenclatura de la ciutat es produí amb la proclamació de la Segona República espanyola i sobretot amb l’acabament de la Guerra Civil, que
implicà un gran nombre de canvis en la denominació dels vials. Finalment, amb la
democràcia es van regularitzar i traduir al
català, i canvià també la denominació de prop
d’una seixantena de carrers. Els canvis van
quedar reflectits en el Nomenclàtor 1980 de les
Vies Públiques de Barcelona.

CAIXA
D’EINES

Rutes des de Barcelona
ra que sembla que hem deixant enrera aquest llarg hivern, és hora d’anar pensant en planificar alguna sortideta que ens faci retrobar amb la natura... i
ens distregui una mica de la rutina diària. El llibre que us presentem ofereix un
grapat d’excursions i visites que es
poden fer en un sol dia, i que defugen les
habituals rutes turístiques.
Indrets naturals poc coneguts, pobles
amb tot el seu tradicional encant, ciutats
amb secrets per descobrir i paisatges
amb història són el seu fil conductor,
sense oblidar l’oferta gastronòmica o la
informació cultural. Entre d’altres destinacions, trobareu el molí paperer de
Capellades, el castell d’Olèrdola i racons
inèdits de Collserola.

A

INTRA
NET

Canal Cultura
l Canal Cultura de la web de
Barcelona us ajudarà diàriament a
prendre-li el pols cultural a la ciutat.
Aquí hi trobareu tota la informació
sobre exposicions, cinema, teatre, música i tota mena d’activitats culturals per
gaudir del vostre temps lliure. També
podreu accedir a les ressenyes sobre les
darreres novetats bibliogràfiques, la programació de museus i biblioteques i una
completa agenda amb tots els actes del
dia. A més, si ho voleu, podeu rebre el
butlletí digital del Canal al vostre correu
electrònic.
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Per exemple… Figueres
L’Ajuntament de Figueres ha posat en marxa
aquest any un pla d’ocupació a la zona nord
de la ciutat, de població majoritàriament
gitana, amb l’objectiu d’acondicionar els
espais públics i sensibilitzar els veïns en el
seu manteniment i neteja. Aquest pla presenta dos punts innovadors. Per una banda, la
implicació de la pròpia comunitat gitana en
la neteja i adequació dels espais públics del
seu barri i carrers adjacents, tot engegant un
procés de conscienciació social i de revisió
d’hàbits per al manteniment de les millores
efectuades així com d’uns nivells de neteja i
salubritat millors als actuals. Per l’altra,
mitjançant el treball tutelat, assegurar una

experiència laboral el màxim de propera al
treball normalitzat per tal d’assentar una
base d’hàbits laborals i socials que pugui afavorir la integració sociolaboral dels participants.
Això ha permès la creació de 12 llocs de treball d’operari/a que són persones pertanynets a la comunitat gitana del barri. Es tracta
d’un grup de persones que fins ara rebien la
prestació econòmica de la Renda Mínima
d’Inserció (RMI).
La resposta dels veïns del barri davant les
tasques de neteja i millora és, segons els responsables i els operaris del pla d’ocupació,
molt encoratjadora i positiva.
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A DEBAT

Què en penses dels cursos
de formació?

L’Ajuntament organitza anulament un conjunt de cursos de formació que s’ofereixen a
tots els treballadors i treballadores per tal de millorar i augmentar els coneixements
sobre els temes proposats. El procés que se segueix parteix d’un diagnòstic previ a la
programació, i després de la realització dels cursos es realitza una avaluació per conèixer
la percepció dels assistents. Quina és la vostra percepció particular?

Atendre les necessitats

Conèixer els companys

Pràctics però escassos

Sebastià López
Assistent Social Dte. Les Corts

Joan Manuel Farré
Analista IMI

Maria del Carme Estrella
Administrativa de l’Arxiu Municipal

Els cursos són una bona iniciativa, però duren
poc i no és pot aprofundir massa en els temes, tanmateix els cursos són poc variats i no tenen continuïtat amb d’altres cursos de nivell superior.
No sembla que hi hagi un estudi de la necessitat
de formació específica que tenim els professionals i que estigui relacionada amb el nostre lloc
de treball. Penso que s’hauria de millorar l’oferta, durada i la qualitat, però atenent a les necessitats reals dels professionals.

Penso que els cursos de formació continuada
són interessants perquè ens permeten conèixer
gent d’altres dependències municipals, desconnectar una mica de la rutina laboral diària i
adquirir coneixements que després es poden
aplicar en més o menys mesura a l’àmbit laboral i, en funció de la temàtica del curs, també a
l’àmbit personal. Potser trobo a faltar alguns
cursos específics d’informàtica.

Són força positius, però penso que n’hi hauria
d’haver més. També haurien de fer-se més
sovint. En general, m’agraden perquè es poden
portar fàcilment a la pràctica, i això els fa molt
amens. Ara bé, els de la Intranet tenen el desavantatge que es fan difícils de seguir des del
mateix lloc de treball a causa de la feina diària.

Una mica més acadèmics

Per ampliar coneixements

Fóra d’hores de treball?

Josep Maria Puig
Tècnic de llicències de l’Eixample

Iolanda Gonzàlez
OAC Horta-Guinardó

Amparo Fontanet
Cap de Projectes Districte de l’Eixample

Són interessants, però se’n podria treure més
profit si es fes més publicitat dels seus continguts i dels més adequats al lloc de treball de
cadascú. Això faria que fossin més útils en el
dia a dia. M’agradaria que tinguessin un contingut més acadèmic. Penso que això faria que
s’hi apuntés més gent i que s’hi anés més predisposat a aprendre.

M’agraden perquè gràcies a aquests cursos pots
conèixer altres companys i t’ajuden a desconnectar de la feina de cada dia. Però n’hi hauria
d’haver més, ja que de vegades passa un any
sencer fins que no tenim la possibilitat d’aprendre coses noves. El que no m’agrada tant és que
s’orienten massa a allò que fem cada dia al nostre lloc de treball, i no a ampliar coneixements.
N’hi hauria d’haver més per a la promoció
interna.

Els cursos de formació resulten força adequats
de cara al nostre lloc de treball perquè faciliten
eines per millorar la feina, tot i que de vegades
són una mica massa generalistes. Donat que
normalment no disposem de gaire temps, seria
millor que el temps de formació fos fóra d’hores
de feina, al menys per a qui ho volgués. Això fa
que de vegades s’hagin d’abandonar a la meitat.
També estaria bé que se’n fes un seguiment.
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Finalitzada l’oposició a auxiliars administratius. El
proppassat dia 21 de febrer es va publicar l’anunci final que
resolia el procés per a la provisió, mitjançant concurs-oposició lliure, de 36 places d’Auxiliar Administratiu. Aquesta convocatòria estava recollida a l’Oferta Pública d’Ocupació de
l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2004. Donem l’enhorabona a
aquests funcionaris municipals.
NOU

RH+

Oposicions a bombers
Ja han estat convocades
totes les places ofertades
dintre de la programació
d’oferta pública d’ocupació
corresponent a l’any 2004.
Pèro l’Ajuntament no s’atura, i el Plenari del Consell
Municipal del mes de març
va aprovar l’Oferta Pública
d’Ocupació per a l’any 2005
que preveu la cobertura de
198 places, distribuïdes de
la següent manera:
• auxiliar d’administració
general .......................... 36
• tècnic mitjà d’arquitectura i enginyeria ................ 7
• tècnic superior d’educació
i psicologia ...................... 4
• tècnic superior en dret .. 4
’oferta pública d’ocupació per l’exercici de 2004 recollia, entre altres, la cobertura
de 30 places de bomber (grup D) de l’escala d’administració especial, sotsescala
de serveis especials i classe de Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament.
Les bases i convocatòria d’aquestes places es van aprovar per decret de l’Alcaldia de
29 de setembre de 2004 i la seva publicació al DOGC de 29 d’octubre va obrir el termini
de presentació d’instàncies que va finalitzar el dia 18 de novembre del mateix any.
Es van presentar 900 instàncies i el 24 de desembre va sortir publicada la llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es a participar en aquest procés, donant 10
dies hàbils per corregir possibles errors u omissions.
La llista definitiva amb 846 aspirants admesos/es a participar en el procés, així com a
la convocatòria per a la realització del primer i segon exercicis, es va publicar el dia
14 de gener de 2005.
Aquestes proves es van realitzar el passat 24 de gener amb l’assistència de 686 aspirants i amb un resultat de 213 aprovats/des als dos exercicis, dels quals, 10 van realitzar la prova de català el dia 7 de febrer. La realització de les proves físiques es va fer el
passat dia 26 de febrer de 2005.
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• tècnic mitjà en ciències
socials ............................ 14
• tècnic superior d’organització i informàtica ........ 3
• bomber servei
d’extinció d’incendis
i salvament .................... 30
• agent de la guàrdia
urbana ........................ 100

