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EDITORIAL

Foto: Ingram Publishing

Temps de feina

La Diputació té la seva raó de ser en l’ajuda als municipis
i, per això, posa al seu abast el Catàleg de suport als serveis i a les activitats locals 2010 en què s’ofereixen 230 accions de suport a la prestació i a la realització de serveis
i d’activitats locals agrupades en cinc tipologies. Cada acció de suport presenta unes característiques pròpies que
l’emmarquen i que defineixen i condicionen la seva concertació, així, doncs, s'han definit de forma molt acurada
amb la voluntat d'adaptar-se a les diferents necessitats
territorials i amb l'objectiu de promoure serveis i activitats
locals que abordin les conseqüències de la crisi econòmica actual.
En total són 38 milions d’euros destinats al suport tècnic
i econòmic de les activitats i dels serveis que promouen
els municipis de la província. Totes les accions subvencionables són detallades en aquest catàleg del qual es
parla a la secció A fons.
A les seccions En xarxa i A debat es parla de l’altra feina
imminent que tenen els municipis: adaptar-se a l’apagada
analògica. Tot el territori català hi entrarà el proper 30 de
març, data a partir de la qual només es podrà sintonitzar
la televisió a través de la Televisió Digital Terrestre (TDT),
que és el sistema de difusió digital del senyal de televisió
que substituirà la difusió analògica tal com la coneixem
ara. Es tracta d’un servei de televisió gratuït, de més qualitat i amb més canals disponibles.
Per realitzar millor les seves tasques diàries, els municipis també disposen d’altres eines: PDA per als membres
de la policia local i per als tècnics municipals, tema que
es tracta a la secció Bones pràctiques, i, per a la ciutadania, s’estan instal·lant, amb l’ajuda de la Diputació, espais
lúdics i de salut dels quals es parla a la secció Ciutadania. ■
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Un GPS per als municipis.
El Catàleg de suport als serveis
i a les activitats locals 2010

Fotografies: Óscar Giralt

A FONS

«La reducció dels ingressos de la corporació no repercutirà en els ajuntaments», assegura Rafael Roig, diputat d’Hisenda i Recursos Interns
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«Per primera vegada no només publiquem
l’oferta d’ajuts econòmics, sinó també
de totes les activitats que la Diputació
posa a disposició dels municipis»

El nucli de l’acompliment de la Diputació és oferir tot
tipus de suport als municipis per tal que puguin prestar els serveis necessaris als seus ciutadans. Per
això, la corporació, com els altres governs locals,
dóna a conèixer públicament i amb una periodicitat
regular la seva oferta de serveis. Ara, la Diputació incorpora una nova dimensió a aquesta activitat, un nou
format que implica també la promoció de valors intrínsecs de la institució com són la transparència i la
transversalitat.

Perquè, en el marc del Pla de Concertació, la Diputació és
la primera institució de govern local que, amb el nou Catàleg de suport als serveis i a les activitats locals 2010, posa
sobre la taula dels municipis, en paraules d’Antoni Pérez,
cap del Servei de Govern Local de l’Àrea de Presidència,
«una oferta unificada, pensada per facilitar la vida i la
gestió als municipis. Així, les àrees no apareixen amb
ofertes isolades, sinó que es parteix d’una unificació
de criteris, terminis i condicions.»
«A més de la novetat d’oferir-ho de manera integrada»,
afegeix Pérez, «és important subratllar que, per la seva
pròpia existència, promou alguns dels valors més nostrats de la institució. És a dir, la seva difusió suposa
un exercici de transparència democràtica, en el sentit
que, independentment de qui sigui o a qui conegui, tothom pot accedir instantàniament a tota l’oferta de serveis i d’activitats que ofereix la corporació. Suposa
també una pràctica de pedagogia, ja que totes les
àrees s’han esforçat en explicar exactament el que fan.
Tot això ens fa una de les administracions pioneres en
aquest format, però el que més s’ha de destacar és
que, per primera vegada, no només publiquem l’oferta
d’ajuts econòmics, sinó també de totes les activitats
que la Diputació posa a disposició dels municipis. Així,
doncs, és un producte, un instrument, doblement innovador perquè, com hem dit, existeix, és transversal
i, a la vegada, no només porta la part tradicional d’ajuts econòmics, sinó els suports tècnics (en forma
d’assessors i assessorament) i els suports directes
(executors). Podríem definir-los com una mena d’ajudes en espècie i no només monetàries, ja que responen al concepte avançat de cooperació local, és a dir,
tot el que es fa i podem fer per impulsar polítiques locals de qualitat.»
Aquesta perspectiva es resumeix en la provisió de tipologies (veure gràfic) de realització de serveis i d’activitats locals per als municipis: a) el suport econòmic, representat
pels ajuts econòmics i els fons de prestació; b) el suport
tècnic, que suposa des de la redacció de plans, projectes
i informes fins a la gestió delegada i substitutòria, passant
pel desenvolupament de sistemes de gestió o la producDiputació de Barcelona | 5
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ció d’eines de gestió del coneixement; c) la sensibilització
ciutadana, amb activitats o exposicions; d) la cessió o préstec de bens i e) la gestió directa.
«No veiem les coses segmentades, sinó com un tot»,
sintetitza el responsable del Servei de Govern Local. «Si
busquéssim una metàfora, podríem dir que oferim una
eina completa, per tal que els municipis comprin per
catàleg i amb una nova metodologia emmarcada al
GPS (Gestió de Productes i Serveis) basada en el back
office (rebotiga, deprtament que s’ocupa dels aspectes operatius sense contacte directe amb el client) de
mercadeig de serveis i en l’accountability (transparència o obligació de retre comptes). I no ens detenim aquí, òbviament, perquè els reptes a curt termini
són el compromís que sigui una eina estable i, per millorar la seva instrumentació, segmentar-ho per agrupació i combinació de productes, és a dir, poder realitzar ofertes integrades per tipologia de municipi:
municipis petits, municipis costaners, municipis de
muntanya, etc.»
Per explicar l’experiència d’una de les àrees en el desenvolupament d’aquest nou instrument, Òscar Pascual, cap
de l’Oficina de Planificació Econòmica de l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona, comenta: «l’hem vist
com una oportunitat per configurar un catàleg propi
de productes i de serveis de l’Àrea». En el cas dels suports tècnics, «delimita molt bé els serveis que oferim
als ajuntaments, quines són les condicions d’accés
que poden esperar i un període acotat en el temps que,
en aquest cas, acaba al juny. A més ens serveix per
planificar els serveis que oferim i permet als ajuntaments anticipar algunes de les demandes que creuen
que necessiten fer. Per tant, ordena l’oferta i la demanda i dóna una bona resposta planificada en el
temps. En definitiva, és una eina per aprofitar els recursos i donar una resposta de qualitat.»
«Pel que fa als suports econòmics,» continua el cap de
l’Oficina de Planificació Econòmica, «hem introduït mesures noves, de les quals cal destacar el Fons de Prestació que va adreçat a municipis de menys de 5000 ha-

«Oferim una eina per tal que els municipis puguin “comprar per catàleg”», sosté
Antoni Pérez, cap del Servei de Govern Local de l’Àrea de Presidència
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bitants. L’objectiu és que puguin arribar ajuts a tots els
municipis en aquesta convocatòria, ja que havíem detectat que un cert nombre, especialment els més petits i per dificultats tècniques, no presentaven
sol·licitud. Per aquest motiu, enguany s’ha fet una distribució econòmica en funció de diferents trams de població per la qual s’assignen d’entrada una sèrie de
fons a tots els municipis, se’ls notifica i tenen un mes
per acceptar aquest suport que poden dedicar a qualsevol política de desenvolupament educatiu, en un
sentit bastant ampli. A més, hem introduït un principi
de viabilitat: evitem donar ajuts tan petits que acaben
no sent executats i que, per tant, no es tradueixen en
accions concretes. D’entrada, no es donaran ajudes
més petites de 500 euros. A més, a aquells ajuntaments que justifiquin la despesa de l’ajut abans del 30
de juliol, se’ls destinaran proporcionalment els fons
que no hagin estat acceptats per altres ajuntaments,
un incentiu a la bona gestió.»
Per la seva part, Valentí Aceña, cap de l’Oficina Tècnica
de Planificació i Actuació en Infraestructures de l’Àrea
d’Infraestructures, Urbanisme i habitatge, destaca que el
nou mètode d’ordenació i presentació «augmenta la
transparència i fa més eficient la comunicació en el
sentit que abans, per exemple, l’oferta d’assistències
tècniques no hi figurava. Si es coneixia en un municipi,
era perquè s’hava fet una intervenció i els del poble
del costat se n’assabentaven, funcionava una mica el
mètode del boca-orella, ara, en canvi, l’oferta completa
arriba i és coneguda per tothom». Tant és així que les
peticions han crescut molt per sobre de les dels darrers
anys, especialment les que tenen a veure amb els catàlegs
de camins. Un dels valors patrimonials més importants
dels municipis és el seu viari i la intervenció de la corporació permet conèixer i detallar la xarxa de camins públics.

«Augmenta la transparència. Ara tots coneixen i poden accedir a tota l’oferta»
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En total el catàleg ofereix 230 accions amb un pressupost
total de 38 milions d'euros de suport en 14 àmbits d'actuació: Assistència al Govern local; Benestar Social; Comerç;
Cultura; Desenvolupament Econòmic; Educació; Esports;
Igualtat i Ciutadania; Infraestructures, Urbanisme i Habitatge;
Medi Ambient; Relacions Internacionals; Salut Pública i Con-

Un esforç conjunt
davant la crisi
Antoni Fogué
President

sum; Societat del Coneixement i Turisme. El termini de
sol·licitud en el cas dels ajuts econòmics finalitzà el 29 de
gener, facilitant així la planificació de les actuacions per
aquest 2010, en canvi, la resta d'accions tenen diversos terminis per presentar la sol·licitud.
Comptes amb prioritats
L’esquema que sustenta el finançament de l’oferta integral
es basa en la reordenació que han sofert els pressupostos de la Diputació arran de la situació socioeconòmica
actual. Així, per aquest any 2010, el pressupost consolidat, que inclou la corporació i els seus ens dependents,
és de 707,69 milions d'euros, xifra que representa una disminució d’11,7 milions d'euros respecte el del 2009, és a
dir, un 1,6% menys. Pel que fa només al pressupost de la
corporació ascendeix a 661,5 milions d'euros, una quantitat que suposa un decrement de l’1,85% respecte l’any
2009. Però, malgrat la reducció, la Diputació manté el seu
compromís de mandat (2008-2011) amb els ajuntaments
i continuarà treballant per donar el suport econòmic, tècnic i humà que calgui.
Segons Rafael Roig, diputat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, el pressupost del 2010, malgrat la reducció
d'un 10,7% dels ingressos de l'Estat, «segueix posant
l'èmfasi en l'atenció a les persones més necessitades», treballant, per exemple, en programes d'autonomia
personal i d’atenció a la dependència, partides que, segons el diputat, «fins i tot han crescut en termes relatius aquest any.» En aquest sentit, Roig explica que
«aquest pressupost suposa un replantejament dels
ajuts per donar resposta a les demandes del món local davant d'una situació molt dinàmica i canviant.»
Finalment, doncs, el pressupost del 2010 preveu una despesa de 66,8 milions d'euros en programes de govern local; 124,2 milions per a l’acció territorial; 194,8 per a l’acció ciutadana i 35,3 per al desenvolupament econòmic i
social. I Roig subratlla que «hem fet tot el possible perquè la reducció d'ingressos no repercuteixi als ajuntaments. S'ha demostrat que, malgrat la crisi, la Diputació segueix al costat dels municipis.» ■ José
Iglesias Echezarreta

En aquests moments, el repte per a tots els pobles i totes les ciutats de la província passa per mantenir l’esforç
inversor en equipaments i infraestructures i, sobretot,
per garantir que els serveis locals es segueixin prestant
amb els mateixos o amb millors nivells de qualitat. Als
ajuntaments es continua treballant per fer front tant a les
necessitats pròpies dels municipis, com a les conjunturals derivades de l’actual crisi econòmica. A la Diputació de Barcelona som conscients d’aquesta realitat i de
l’esforç que han de fer les hisendes dels nostres municipis per donar resposta a l’augment de la demanda de
serveis per part de la ciutadania.
En el Catàleg de suport als serveis i a les activitats locals 2010, fruit d’un treball d’equip, es recull una acurada definició de les propostes d’accions de suport de
la Diputació. Unes accions pensades amb la voluntat
d’ajustar-les al màxim a cadascuna de les necessitats
locals, per tal que siguin una eina útil per gestionar la
prestació de serveis als nostres municipis. L’esforç
compartit ens permet millorar la qualitat de vida al territori de la província, promovent serveis i activitats que
abordin les conseqüències de la crisi, així com noves
estratègies per encarar el futur amb confiança.
El mateix succeeix amb els pressupostos d’enguany,
que suposen un replantejament dels ajuts per donar resposta a les demandes del món local davant d'una situació molt dinàmica i canviant. Perquè, el pressupost
del 2010 continua posant l'èmfasi, malgrat la situació
econòmica i la reducció dels ingressos de l'Estat, en l'atenció a les persones més necessitades. El que queda
garantit és que la reducció dels ingressos no perjudicarà els ajuntaments. ■
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EN XARXA

Fotografies: Anna Jiménez / Ingram Publishing

La televisió entra en una nova era
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La transició a la TDT s'emmarca en un procés en què
la Unió Europea pren el 2012 com a data límit per passar
de la televisió analògica a la digital

54 anys després del seu naixement
a Espanya, la televisió enceta ara
una gran revolució. L’era digital
arriba i, amb ella, una gran millora
en la recepció del senyal, una major oferta de canals, la interactivitat i més hores d’emissions en català. La Televisió Digital Terrestre,
la TDT, comporta un canvi en el
comportament del telespectador,
en la manera de veure la tele, en
la gestió dels canals públics i privats, etc. El procés és irreversible,
perquè a partir del 3 d’abril (30 de
març a Catalunya) les emissions
només seran en format digital,
però el camí ha estat llarg i no
exempt de problemes i polèmiques. I més, en temps de crisi.

La transició a la TDT s'emmarca en un
procés en què la Unió Europea pren el
2012 com a data límit per completar la
transició de la televisió analògica a la
digital a tots els països membres. A Catalunya, les emissions de la TDT van
començar de manera experimental
l’any 2002. El procés definitiu ve regulat per la legislació estatal i el 3 d'abril
es produirà l'anomenada apagada
analògica.
Gratuït i amb més oferta
La TDT és el sistema de difusió digital
del senyal de televisió en què les transmissions, la imatge, el so i els continguts interactius es transformen en informació digital. Aquesta informació es
transmet a través d’ones electromagnètiques terrestres (com la televisió analògica convencional) i es rep
gràcies a les antenes de televisió, a diferència de la televisió digital via satèl·lit
o per cable que utilitza altres mitjans,
l’antena parabòlica i el cable respectivament. Malgrat els esforços per estendre les emissions de TDT arreu del
territori, no sempre arriben en bones
condicions al 100% de la població, per
això i per tal de garantir la universalització de l’accés a les emissions televisives, la Generalitat de Catalunya ha
posat en marxa una via excepcional: la
recepció de la TDT via satèl·lit (TDTSAT). La TDT-SAT consisteix en la recepció dels canals gràcies a una antena parabòlica connectada a un
descodificador extern especial.
La TDT és un servei de televisió gratuït,
tot i que ja hi ha canals de pagament;
de més qualitat, ja es comença a emetre, en proves, en alta definició; amb

més canals disponibles; amb més
oferta en català i amb accés a un ampli ventall de serveis i d’aplicacions interactives.
La TDT permet noves possibilitats d’interactuar amb el televisor a través del
comandament a distància: participar
directament a programes, per exemple
concursos i votacions; comprar productes i serveis; fer consultes o gestions administratives que avui són possibles gràcies al cable o Internet, etc.
Malgrat això, hi ha veus que qüestionen aquest desenvolupament de la interactivitat a través del televisor. «La
TDT ha arribat tard. És útil perquè
aporta més canals i una millor recepció del so i de la imatge, però, en
canvi, no crec en les seves possibilitats d’interactivitat, perquè hi ha una
tecnologia superior i més desenvolupada, com és la derivada de la IP
(ADSL), que permet emetre i arribar
a qualsevol tipus de plataforma com
són el telèfon mòbil o l’ordinador» assevera Antoni Esteve, president del
grup de serveis i continguts audiovisuals i interactius Lavinia. «El tema de
la interactivitat està encallat tant per
a les televisions públiques com per
a les privades, perquè encara no li
han vist el negoci», comenta Xavi Casinos, comissionat per a la Xarxa de
Comunicació Local i membre del Consell d’Administració de la XTVL.
Tot i aquests dubtes, el que és cert és
que la TDT obre un camp molt ampli
d’informació i d’opcions a un percentatge de població no alfabetitzada digitalment, però que, en canvi, té un televisor a casa.
Diputació de Barcelona | 11
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21 demarcacions
El Pla Tècnic Nacional de la Televisió
Digital Terrestre Local (PTNTDTL),
aprovat per l’Estat, va dividir Catalunya
en 21 demarcacions amb quatre canals locals cadascuna, excepte el Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès
Occidental, que en tenen vuit. Amb la
televisió analògica, cada freqüència
equivalia a un canal. Ara, cada
freqüència s’anomena múltiplex i porta
associats quatre canals de programació. Dels 96 canals previstos, a Catalunya hi ha 93 canals digitals locals (3
canals van quedar deserts en el concurs del Govern per a l'adjudicació de
les llicències), dels quals 37 són públics (la majoria són consorcis entre
ajuntaments, tot i que també hi ha alguna concessió directe a un sol ajuntament) i 56 són privats. A més, alguns

múltiplex porten serveis addicionals
com emissores de ràdio que emeten
en digital per la FM. Actualment es disposa d'una oferta de canals estatals,
una oferta de canals nacionals (Televisió de Catalunya i Emissions Digitals
de Catalunya en són els titulars), a més
a més d'una oferta de canals locals exclusius per a cada demarcació.
«Finalment, quan arribi l’apagada
analògica, es posaran en marxa al
voltant de 40 canals privats i un nombre molt inferior de públics», comenta
Xavi Casinos. «Hi ha un excés de canals i l’oferta sobrepassa de molt a
la demanda. Hi ha ajuntaments que
tenen dubtes i molts que ja no hi
creuen. A més, la transició ha agafat
en plena crisi econòmica i això ha
comportat que no es compleixin to-

Fases de l’apagada analògica
L’apagada analògica és competència del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.
El calendari a Catalunya per fases és el següent:
30 de juny del 2009 (Fase I). Apagada analògica a les comarques següents: Garrotxa, Maresme, Ripollès, Selva (sud) i Vallès Oriental (est)
28 de febrer del 2010 (Fase II). Projectes de transició d'Alpicat, Collsuspina, Girona, Manresa, Mussara, Sant Pere de Ribes i Tortosa.
30 de març del 2010 (Fase III). La tercera i última fase de l’apagada es farà des
del mes de març fins al 30 de març i inclou les comarques següents: Alt Urgell,
Alta Ribagorça, la resta del Bages, Barcelonès, Baix Llobregat, Cerdanya, la
resta del Maresme, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, la resta del Solsonès, Vall d’Aran, Vallès Occidental i la resta del Vallès Oriental.
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tes les expectatives del Pla Tècnic
de la TDT». Casinos reflexiona sobre el
futur immediat dient que «encara hi
poden haver més moviments. Ha de
passar un temps perquè tot aquest
panorama es clarifiqui. I ja veurem
com es reordenarà l’espectre de les
televisions locals.»
Les teles locals i la XAL
Fins ara, les televisions locals a Catalunya responien a una tipologia molt diversa: dimensió, programació, àrea de
cobertura, volum econòmic, ús de tecnologies, etc. Les televisions públiques
municipals apostaven per la producció
pròpia de continguts i, encara més estrictament, per la producció de programes de proximitat, sempre mantenint
el seu paper de servei públic centrat en

Com rebre la TDT
- Comprovar si es disposa de cobertura.
- Adaptar la nostra antena, ja sigui individual o col·lectiva, revisada adientment per un instal·lador degudament
registrat.
- Disposar d’un equip que permeti rebre el senyal digital, ja sigui mitjançant
un descodificador extern connectat
directament al televisor o bé mitjançant un televisor amb el descodificador integrat.

el municipi. La TDT modifica els paràmetres que han estat regint les televisions locals analògiques a Catalunya.
D’una banda, amplia l’àmbit de cobertura dels operadors, que passa a ser
supramunicipal i, en alguns casos, supracomarcal. De l’altra, la presència de
com a mínim quatre canals a cada demarcació emetent per al mateix territori
aporta un alt grau de competència. A
més, tots hauran de complir una sèrie
d’exigències en la programació: oferir
un mínim de quatre hores diàries i 32
setmanals de programació original;
com a mínim la meitat del temps d’emissió ha de ser en català i no podran
emetre en cadena, és a dir, simultàniament la mateixa programació durant
més del 25% del temps total d’emissió
setmanal. El que sí podran fer és compartir continguts, l’anomenada sindicació, una fórmula que els permet ajustar
costos a partir d’una producció mútua
i compartida.
Tota aquesta adaptació requereix recursos humans i econòmics que les televisions públiques petites no poden
afrontar i les privades no acaben d’entrar a ple rendiment perquè no veuen
l’oportunitat clara de negoci. Molts
operadors conclouen que el mercat publicitari no podrà garantir la supervivència del nombre de canals actuals.
Ara, per assegurar-se la viabilitat, les
televisions locals han d’haver identificat una oferta que interessi a un nombre suficient de gent i treure’n rendibi-

litat. Un esforç que potser fins aquest
moment no era tan necessari però que
ara és imprescindible.
La Xarxa Audiovisual Local (XAL) ajuda
les televisions locals davant aquest panorama: promou la producció de programes i d’informatius, gràcies en part
a la primera agència de notícies en producció de continguts audiovisuals de
Catalunya, l’XN, especialitzada en informació general i esportiva, i presta
serveis com l’explotació de la televisió
I P i altres serveis interactius. «La Xarxa
continua amb el seu suport a les televisions locals. Hem fet estratègies
perquè la plataforma IP, que ja està
en marxa, esdevingui una eina d’ajut
per als consorcis i als ajuntaments
que poden d’aquesta manera tenir
una finestra a Internet i no tenen perquè tenir televisió digital», sosté Xavi
Casinos.
Televisió per a tecnologies IP (ADSL)
Ara el futur més immediat passa per la
televisió digital per a tecnologies IP
(ADSL) que és el resultat de l'aplicació
de la tecnologia digital al senyal de televisió, per després arribar a la llar a
través de la seva línia telefònica (fibra
òptica i cable coaxial). D'aquesta
forma, igual com passa amb el cable,
es configuren els denominats serveis
triple play amb la convergència dels
serveis de veu, multimèdia o entreteniment i accés a Internet. ■ Alberto
García
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Lluçanès, de cara al futur

Foto: Josep Martínez Castro

El terme Lluçanès descriu un territori d’uns 400km2 on viuen
al voltant de 8.000 persones repartides en 13 municipis. És un
territori amb caràcter rural que, des de fa anys, lluita per trobar un lloc en aquest nou món sense perdre la seva identitat.
Aquest altiplà de la Catalunya Central vol superar la seva condició de comarca natural per esdevenir comarca pròpiament
dita.

Tot i que l’activitat agrícola ha disminuït, les masies segueixen sent una part important del paisatge
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Aquesta comarca merament agrícola
ha hagut de repensar la seva manera
de viure i guanyar-se el pa

Entre la conca del Llobregat i la conca del Ter, la plana de
Vic i el Pla de Bages i de bracet amb els Prepirineus, es
troba l’altiplà del Lluçanès. Un espai que tot i haver tingut
sempre una identitat pròpia, li ha costat trobar definitivament els seus límits. Des de la creació del Consorci del
Lluçanès l’any 2001, ha aconseguit definir-se més malgrat
ser un territori sempre sotmès a la voluntat dels seus municipis. Així, el Lluçanès l’hem d’entendre com el conjunt
dels municipis següents: Alpens, Sant Agustí de Lluçanès,
Sant Boi de Lluçanès, Sobremunt, Perafita, Lluçà, Sant
Martí d’Albars, Olost, Oristà, Sant Feliu Sasserra, Sant Bartomeu del Grau, Santa Maria de Merlès i Prats de Lluçanès,
la població amb més habitants.
L’entorn natural del Lluçanès és un privilegi. Tot i no tenir
grans desnivells, és un espai accidentat on destaca, al nord,
la muntanya dels Munts, un dels punts més alts (1.258m) i
un lloc emblemàtic per als pobles situats al seu voltant. Els
boscos, els camps de conreu i les pastures dibuixen el sòl
de la comarca que contrasta amb els petits nuclis de població. Trobem l’alzina al sud, on el clima és més mediterrani; el roure al nord, on el clima és més continental i el pi
roig que en moltes zones s’ha plantat en substitució del
roure. El fet que l’agricultura hagi deixat de ser la principal
forma de vida, comporta que el bosc avanci sobre el que
abans havien estat conreus.
Tot i que no es pot determinar que el Lluçanès formi part de
cap conca, és cert que els afluents més grans que travessen la comarca pertanyen al riu Llobregat. La Gavarresa és
el riu, encara que sovint se l’anomena riera, que travessa
pràcticament la comarca de nord a sud i això el converteix
en un element identificador. També afluent del Llobregat,
l’emblemàtica riera de Merlès franqueja per l’extrem oest el
Lluçanès i és el riu amb més cabal. L’afluent del Ter més
destacable és la riera de Sorreigs, neix als Munts i passa per
Sant Boi, Sobremunt i Sant Bartomeu on durant molt de
temps va rebre la contaminació de la indústria del municipi.
400 anys de sotsvegueria
La població es va establir a la zona durant l’edat mitjana,
va ser en aquella època quan es van formar els principals
nuclis de població que s’han mantingut fins a l’actualitat.

L’any 1611 i després de molta insistència per part dels caps
de les grans cases lluçaneses, es va crear la sotsvegueria
del Lluçanès que va significar abandonar el poder feudal de
Francesc d’Agulló per sotmetre’s al poder reial, el qual els
donava autonomia per recaptar diners i gestionar els seus
recursos. La seu es va establir a Sant Feliu Sasserra, ja que
era la població més dinàmica del moment, en un edifici renaixentista que encara és al mateix lloc i que actualment
acull l’ajuntament i altres equipaments municipals. Però, algunes poblacions dels extrems de la comarca no van formar part d’aquest ens i això dibuixa la disputa històrica de
l’esquarterament del Lluçanès. Finalment, l’any 1716, en
acabar la guerra de Successió i amb la implantació del decret de Nova Planta promulgat pel rei Felip V, la sotsvegueria
es va dissoldre.
Durant els segles XVIII i XIX el Lluçanès va prendre part en els
conflictes que es van produir a Catalunya, així durant la guerra de Successió va ser un centre de resistència contra Felip V, en la qual destaca Jaume Puig de Perafita que va morir a la batalla de l’11 de Setembre a Barcelona i, en les
guerres carlines del s.XIX, va ser un focus de resistència carlí,
i no és gens estrany, ja que el carlisme va ser un moviment
sobretot rural.
Oportunitats per esdevenir comarca
A l’inici del s.XX, el Lluçanès estava dividit en tres partits judicials: Vic, Berga i Manresa. Pel que fa a l’administració
eclesiàstica, la majoria de pobles depenien a la diòcesi de
Vic, excepte Merlès i Alpens que pertanyien a la diòcesi de
Solsona. El 1932, el govern de la II República va institucionalitzar unes comarques amb finalitats polítiques i administratives, creades, entre altres indicadors, a partir d’una
enquesta en què es preguntava als habitants quin era el
mercat que visitaven habitualment. Al Lluçanès només hi
havia el mercat de Prats, però només tres pobles van
col·locar-lo com a primera opció. Entre aquesta enquesta i
el poc pes demogràfic i econòmic de la zona, la comarca
no es va fer.
L’any 1979, amb el retorn dels ajuntaments democràtics,
es va tornar a posar sobre la taula una nova definició de les
comarques. El procés de discussió del pla territorial es va
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allargar i el 1983 deu municipis van crear la Mancomunitat
del Lluçanès, al Parlament, però, no es van discutir les comarques i la Mancomunitat es va dissoldre. L’any 1987 s’estableix definitivament el nou mapa territorial amb tres comarques noves, però la comarca del Lluçanès no hi apareix.
No obstant això, el moviment per a la creació de la comarca
no ha deixat d’existir mai. El 2001 i arran de les conclusions
de l’anomenat informe Roca que esmentava el Lluçanès
com una possible subcomarca, l’única proposta d’aquest
tipus que es feia en aquest informe, es va conformar una
plataforma ciutadana amb el lema “El Lluçanès és comarca”
que va servir per empènyer els ajuntaments a donar a conèixer la seva posició i els seus ànims sobre la creació del nou
marc territorial. Tot i que actualment la plataforma no dóna
mostres d’activitat, no s’ha arribat a dissoldre mai.
Eva Boixadé, alcaldessa de Lluçà i vicepresidenta segona
i responsable de l’àrea de joventut, cultura i ensenyament
del Consorci del Lluçanès, esperava que amb l’obertura
del debat sobre les vegueries s’obrís també el debat sobre
les comarques, però no ha estat així. Tot i que opina que
no és el moment òptim per esdevenir comarca, apunta que
és un bon moment «perquè la majoria de municipis del
Lluçanès estem més d’acord que mai». Així, el Lluçanès
presentarà aviat una sol·licitud per transformar aquesta comarca natural en comarca institucional seguint la via creada el 1987 que exigeix la majoria de dos terços perquè la
proposta esdevingui realitat. Josep M. Masramon, alcalde
de Sant Boi de Lluçanès i president del Consorci, afirma
«crec en la comarca des del primer dia, seríem una comarca petita com tantes altres, però tindríem els nostres recursos i estaríem directament representats a la
vegueria».

De dalt a baix, l’emblemàtica riera de Merlès és un bon lloc per refrescar-se a
l’estiu; i l’únic mercat de la comarca es fa els diumenges a Prats de Lluçanès.
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S.XXI
La transhumància va ser un motor econòmic important per
a la comarca i quatre camins ramaders principals eren els
responsables que tant l’activitat ramadera com l’activitat
industrial de telers de llana fos més gran que en d’altres comarques. Però amb la primera industrialització, la transhumància va perdre pes i les indústries es van traslladar al
costat dels rius amb gran cabal. Quan la industrialització va
arribar al Lluçanès a mitjans s.XX, la indústria tèxtil es va

Davant l’actual poca competitivitat de l’agricultura i la ramaderia, aquesta comarca merament agrícola ha hagut de
repensar la seva manera de viure i guanyar-se el pa, però
la crida perquè s’hi instal·lessin fàbriques no ha estat escoltada i la majoria d’empreses han estat creades per gent
de la pròpia comarca, formant-se així una gran xarxa empresarial de petites empreses i d’autònoms. El turisme ha
estat una de les alternatives, la transformació de desenes
de cases i masies en allotjaments de turisme rural ha estat
la gran tendència durant els últims deu anys i actualment 34
cases formen part de l’Associació de Turisme Rural del
Lluçanès. El turisme ha estat la gran aposta, perquè també
ha servit per promoure antigues edificacions, com el monestir romànic de Santa Maria de Lluçà; crear fires temàtiques, com la fira de les Bruixes a Sant Feliu Sasserra, on
l’any 2008 es va inaugurar el Centre d’Interpretació de la
Bruixeria, i donar protagonisme a personatges històrics com
el bandoler Perot Rocaguinarda, sobre el qual també es vol
obrir un centre a Olost. Així, en un estudi realitzat pel Consorci del Lluçanès l’any 2005, es pot veure que només el 8%
dels comptes provenen de l’agricultura. La distribució sectorial s’acaba repartint en un 26% per a la indústria, un 21%
a la construcció i, finalment, amb el percentatge més elevat, un 45% al sector dels serveis.
Entre els anys noranta i l’arribada de l’any 2000 sembla que
el Lluçanès ha començat a cobrar deutes pendents. El 1995
es va inaugurar, a Prats de Lluçanès, l’institut de la comarca
on es pot cursar l’Educació Secundària i també el Batxillerat i el 2009 la formació professional, tancada anys enrere,
va tornar al mateix institut on ara s’ofereix el grau mitjà en
Sistemes Microinformàtics i Xarxes
L’any 2007 es va inaugurar una nova carretera que uneix
l’eix transversal amb el municipi d’Olost que, tot i estar en
obres des del dia de la seva inauguració per problemes amb
el ferm, alguns consideren que ha ajudat a acabar amb l’aïllament d’aquest altiplà. Al juny del 2011 és la data prevista

Foto: Montse Rocadenbosch

instal·lar sobretot a Sant Bartomeu del Grau, Prats de
Lluçanès i Olost, però la crisi del tèxtil va obligar a tancar
moltes d’aquestes fàbriques, com per exemple l’empresa
Puigneró que va deixar més de 1.200 persones sense feina.

El monestir de Santa Maria de Lluçà s’utilitza també per a actes culturals

perquè finalitzin les obres d’adequació de la via ràpida que
unirà l’Eix Transversal amb l’Eix del Llobregat.
En l’àmbit cultural també hi ha hagut propostes comarcals,
com l’associació Solc, música i tradició al Lluçanès, que
va néixer el 1993 amb la voluntat de crear cohesió al territori a partir d’un cicle de música tradicional i cultura popular i que ha arrelat en el territori fins esdevenir, després de
17 anys de feina, un referent a la comarca. Aquesta associació també ha impulsat la recuperació i la dinamització
dels camins de transhumància al Lluçanès i actualment
col·labora activament amb el Consorci del Lluçanès, al qual
està adherida, en l’organització del cicle de música Solc,
en la tasca relacionada amb la transhumància i en la realització de l’inventari del patrimoni cultural dels municipis del
territori, encàrrec de la Diputació de Barcelona.
El Consorci, ens supramunicipal
El Consorci del Lluçanès es va crear l’any 2001 fruit d’un
pacte entre els 13 ajuntaments de la zona del qual també
formen part el Consell Comarcal d’Osona i la Diputació de
Barcelona. Aquest ens treballa en set àrees: serveis a les
persones i ensenyament, promoció econòmica i ocupació,
tecnologies de la informació i la comunicació, turisme, cultura, territori i medi ambient i joventut. Eva Boixadé creu
que una bona manera d’ajudar la comarca és seguir treballant des del Consorci fent que els ajuntaments vegin, en
aquest ens, una entitat que aglutini les seves necessitats.
Josep M. Masramon recorda que la sobirania és dels ajuntaments, però que cal, amb el Consorci, aglutinar l’entorn.
Segons Eva Boixadé «fa uns anys estàvem considerats
per la Diputació i hem tingut recursos importants, en
aquests moments però la política torna a tendir a passar pel Consell Comarcal i ara tot haurà de tornar a passar per Osona». Després dels esforços per cohesionar la
comarca, després de recollir els primers fruits, ara falta
comprovar si el territori està preparat per a una nova oportunitat. ■ Meritxell Verdaguer
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A DEBAT

Com afronta el seu municipi
l’arribada de la TDT?

Aquest mes d’abril, la televisió analògica passarà
a ser història, ja que a partir d’ara, amb la Televisió Digital Terrestre (TDT), l’emissió només serà en
format digital. Aquest canvi no ha afectat únicament el teleespectador, que guanya en qualitat d’imatge, so i serveis, sinó també i, especialment, el
panorama televisiu local de tot Catalunya. Amb la
televisió analògica, cada freqüència equivalia a un
canal. Ara, en canvi, n’hi ha més de noranta, dels
quals prop de 40 són públics. Però, com ha afectat
tot aquest procés als ens locals de la província de
Barcelona i als seus ciutadans des del seu inici
l’any 2002?

Calamanda Vila
Borralleras
Alcaldessa de Cardedeu

Afortunadament, Cardedeu té una trama urbana molt compacta, és a dir, sense nuclis de població disseminats ni urbanitzacions o zones rurals habitades. A més, per la seva
ubicació geogràfica, el senyal de televisió sempre hi ha
arribat amb força i nitidesa, sense pràcticament cap zona
d’ombres. Això, combinat amb l’existència de bons instal·ladors d’antenes que presten un servei molt professional a la població i sumat a les diferents campanyes informatives impulsades des de les institucions, ha permès
superar la fase d’adaptació a la TDT amb poquíssimes
queixes i de forma molt satisfactòria.
No obstant, la singularitat de Cardedeu rau en el fet que
aquí va néixer la primera televisió local de l’estat espanyol.
Des de fa gairebé 30 anys, Televisió Cardedeu ha estat
emetent ininterrompudament i ara està fent l’esforç d’adaptar-se al nou sistema de transmissió per seguir amb la
seva tasca de formació i informació. Amb aquesta adaptació digital i les perspectives que obren les emissions televisives per Internet, estem segurs que tenim televisió local per, com a mínim, 30 anys més. ■
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Saturnino Domínguez
Vinagre
Alcalde de Puig-reig
El nostre municipi afronta l’arribada de la TDT de manera normal, com la resta de municipis, tot esperant que no provoqui
gaires problemes en els ciutadans que encara tenen dubtes
generats per la mateixa gent que comenta el tema. Tot i estar informats, els veïns pateixen per com serà aquest nou sistema. Ara es troben amb el dubte dels dos comandaments a
distància: per veure aquest programa poso la TV i per veure
aquell altre poso la TDT? Per a molts d’ells el dilema no és
sistema analògic o TDT, sinó que és TV i TDT, amb l’afegit que
molts ciutadans disposen de TV per cable que és el sistema
que fan servir per veure el canal local del poble. Esperem que
tot això es vagi normalitzant en el transcurs de la posada en
marxa de la TDT. Quan desaparegui el sistema analògic, com
que tothom haurà d’usar el mateix sistema, ja quedarà tot resolt. Ara podem veure 33 canals, tot i que podrem arribar a
36, i escoltar 7 canals de ràdio, esperant arribar a 9. ■

Jesús M. Canga Castaño
Alcalde de
Sant Adrià de Besòs
La TDT s’implantarà a Sant Adrià de Besòs i el sistema analògic passarà a formar part de la història de la televisió. A Sant
Adrià el treball de les administracions i la implicació de la ciutadania han facilitat el procés de transició de la televisió
analògica convencional a la TDT. Actualment la cobertura de
la Televisió Digital Terrestre a Sant Adrià de Besòs és del
100% i no hi ha problemes de recepció, d’altra banda, la major part de les comunitats han fet ja una correcta adaptació
de les antenes. Vull destacar també l’impuls que s’ha donat
a la TDT local. Malgrat les dificultats que suposa per a municipis com el nostre posar en marxa el projecte d’una televisió local, sobretot en el context actual, cal destacar que és
una aposta important per un model comunicatiu basat en la
diversitat i la informació de proximitat. A Sant Adrià, en els
propers anys, la Televisió del Besòs serà una realitat i tindrem
una eina molt útil tant per projectar la nostra ciutat a l’exterior com per informar els adrianencs i les adrianenques sobre temes que afecten la nostra vida quotidiana i que sovint
no tenen ressò en els mitjans més generals. ■

Andreu Francisco i Roger
Alcalde d’Alella
Ja fa temps que, des de l’Ajuntament d’Alella, vam apostar fermament per l’avançament de l’arribada de la TDT al
nostre poble. Des del novembre de 2007 i durant més d’un
any, vam finançar la recepció de cinc múltiplexs fins que
la Generalitat en va assumir la responsabilitat. A més, ja fa
tres anys que vam decidir impulsar, juntament amb altres
municipis maresmencs, la creació de Maresme Digital TV,
la televisió pública de proximitat de la nostra comarca que
just ara està culminant el procés de fusió amb TV Mataró,
una emissora referent i pionera en la comunicació local i
comarcal a Catalunya.
Als nostres veïns i veïnes, l’arribada de la TDT i l’apagada
analògica no els agafa per sorpresa. Ja fa temps que en
parlem i treballem per aconseguir una bona recepció, conscients com som que la nostra orografia no ens ho posa
gens fàcil: Alella sempre ha necessitat una doble via de
connexió; dues terceres parts de les llars apunten les seves antenes cap a un repetidor local i una tercera part cap
a Collserola.
Així, doncs, pendents en aquests moments de la posada
en funcionament d'un gap filler en l'única zona amb una
cobertura molt deficient, el nostre poble està ben preparat
per entomar l'apagada analògica amb normalitat. Una altra qüestió és si els nous espectadors de la TDT es recordaran de la boira amb què es veia fins ara la televisió analògica o si s'acostumaran als talls de la imatge fruit de la
tecnologia binària. ■
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Ignacio Buqueras: «Els ciutadans
han d’aprendre a valorar el seu temps»

Fotografies: Joan Roca de Vinyals

L’ENTREVISTA

Ignacio Buqueras i Bach és un empresari català que
viu a Madrid des de fa més de 30 anys i que ha aconseguit amb tenacitat i molt de treball posar en l’agenda informativa la necessitat de racionalitzar el
nostre temps. President de la Comissió Nacional per
a la Racionalització dels Horaris Espanyols i la seva
normalització amb la resta dels països europeus, ha
publicat nombrosos articles dedicats a la societat
civil, l’educació i els horaris.
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El seu darrer llibre, Tiempo al tiempo, és considerat com una proposta valenta per un canvi dràstic i
necessari dels horaris a Espanya. Aquest és un debat interessant que acabarà sorgint quan la societat espanyola comenci a prendre’s més seriosament
la conciliació de la vida personal i familiar i l’exigència d’augmentar la productivitat, no per treballar més hores, sinó millor i en menys temps. Per
a Buqueras, en moments de crisi, ens hem de replantejar les nostres vides i la nostra escala de prioritats, dins de la qual, la conciliació hauria d’assolir
un lloc destacat.

Quin és l’objectiu de la Comissió Nacional per a la
Racionalització dels Horaris Espanyols?
L’objectiu és aconseguir uns horaris més humans, més
racionals i, en definitiva, més europeus. Guanyar temps
per a tot i no haver de renunciar a cap de les facetes de

dencial per poder assaborir una sana dieta mediterrània.
Hauríem de canviar els nostres hàbits alimentaris, el que
aconsellen els nutricionistes és un bon esmorzar al matí,
eliminant els típics 25 minuts per al cafè a la feina. Aquest
costum allarga la jornada laboral, trenca el ritme de treball i afecta l’eficiència i la productivitat. Però la nostra
proposta no és rígida, considerem que, en una societat
del segle XXI, hi ha d’haver molts horaris diferents, ja que
hi ha molts sectors diferents, l’industrial, el comercial,
l’administració publica... És evident que hi ha serveis que
han d’estar de guàrdia les 24 hores, com la seguretat pública, la sanitat, els mitjans de comunicació, però hi ha
més d’un 80 per cent de ciutadans i ciutadanes que estan en el món laboral i que podrien acollir-se a un horari
més racional.
En els darrers anys la Comissió ha treballat força,
però què ha aconseguit? En què hem avançat?
Hem aconseguit el primer gran objectiu de la Comissió
que era sensibilitzar la població i, en aquest sentit, hem

«En moments de crisi, moltes coses han de canviar
començant pels horaris irracionals»
la nostra vida. La Comissió que presideixo està ressuscitant la regla dels tres vuits: 8 hores per treballar, 8 hores per descansar i 8 hores per a la vida personal. Si
aconseguíssim aplicar aquesta regla, tindríem temps per
a un tema tan important com la conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral. Tindríem la possibilitat que
la igualtat entre home i dona es produís i la possibilitat
de ser un país molt més productiu.

d’agrair la feina dels mitjans de comunicació. En un principi, els mitjans van creure que els nostres objectius eren
una utopia, però, poc a poc, han vist que les nostres propostes eren de sentit comú i ens han ajudat molt a difondre el missatge i a sensibilitzar la població. D’altra banda,
el govern va aprovar el Pla Concilia, que és un avenç molt
important per a 3 milions de funcionaris i és una bona
imatge per a la resta del país.

Vostè proposa un horari racional, quin és?
En proposem un: la jornada s’hauria d’iniciar cada dia entre les 7.30h i les 9:00 del matí, és molt important la flexibilitat de l’horari, i hauria de finalitzar entre les 5 i les 6
de la tarda i no més enllà de les 7. Això sí, l’hora de dinar
s’hauria de reduir a 45 o 60 minuts, que és un temps pru-

Però es compleix el Pla Concilia?
Definitivament, no. La Comissió ha fet un estudi analitzant
un per un els ministeris i hem vist que els funcionaris (secretàries, conserges, escortes, xofers d’alts càrrecs, etc.)
continuen tenint uns horaris totalment incompatibles amb
la vida familiar i social i surten a les 10 o les 11 de la nit.
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Buqueras defensa la importància de racionalitzar els horaris per poder conciliar
vida laboral i familiar

Això és insostenible. A més, es demana als ciutadans un
estalvi d’energia i tots els contribuents hem de pagar la
llum, l’aire condicionat, la calefacció d’aquests ministeris,
d’aquests ajuntaments... Això no és seriós. Les últimes
dades de l’Eurostat confirmen que Espanya és un dels
països europeus on més hores es treballen, amb una mitjana de 200 hores més que la mitjana europea, però, en
canvi, està a la cua de la productivitat de la Unió Europea.
Aquest semestre Espanya ocupa la presidència de la
Unió Europea, és ara un bon moment per assimilar
els nostres horaris als europeus?
Efectivament. L’any 2003, la Comissió es va marcar com
a data clau el 2010. Aprofitant que Espanya assumeix en
aquest primer semestre la presidència de la Unió Europea,
ens hem dirigit al govern espanyol, a les organitzacions
empresarials, als sindicats i als mitjans de comunicació
per tal d’aconseguir cinc grans pactes nacionals: un pacte
amb els partits polítics, amb els ministres del govern relacionats amb aquest tema; un pacte amb els mitjans de comunicació, amb les televisions públiques i privades per tal
de canviar els horaris dels informatius i dels programes de
màxima audiència; un pacte amb l’ensenyament, ja que el
canvi en l’educació és primordial per aconseguir un canvi
total en la societat; un pacte amb els empresaris i un pacte
amb els sindicats. Volem acabar l’any 2010 amb bones paraules, hem celebrat 49 plens a la Comissió preparant
aquest 2010 emblemàtic i aquests cinc grans pactes. Esperem que el ple número 50 sigui tot un èxit.
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Les administracions públiques, els mitjans de comunicació i els ciutadans estan sensibilitzats, però
i els empresaris que opinen de tot això?
Hi ha empresaris que pensen que en moments de crisi
s’han d’invertir més hores a la feina, però crec que el que
s’ha de fer és optimitzar les hores de treball i no pensar
que estar-se a la feina és sinònim d’estar treballant. Hi ha
un cert vici feudal que és romandre a la feina fins que marxa
el president, el ministre, el cap, l’alcalde, etc. Un treballador ha d’estar-se a la feina fins que aconsegueix els objectius que té marcats. El món del treball s’hauria de basar
en tres regles: la primera, treballar per objectius, fet que
permetria l’organització del temps; la segona, disposar
d’uns bons estris per treballar, per exemple, un ordinador
d’última generació i la tercera, estar motivat, sentir-se valorat i amb uns horaris racionals.
El presentisme, doncs, és un problema?
La cultura del presentisme és una cultura tercermundista.
Hem de treballar per assolir una cultura de l’eficiència i de
l’excel·lència en un moment com aquest, de crisi, i en un
món com el nostre cada cop més globalitzat. La productivitat laboral no es pot mesurar per les hores que es passen als llocs de treball, sinó per la qualitat d’aquestes hores.
El teletreball és una solució al presentisme?
En el segle XXI el teletreball és una realitat, però no totes
les empreses poden posar-lo en pràctica, el problema el
trobem en les que poden implantar-lo i no ho fan. El teletreball és una oportunitat per conciliar vida laboral i familiar, però també pot ser una eina de doble tall, és a dir,
si s’aconsegueix treballar per objectius i quan s’han assolit, es desconnecta, pot ser una solució, ja que s’assoleix un dels nostres objectius: racionalitzar el temps i
l’eficiència. Però, sobretot, s’ha d’evitar estar connectat
tot el dia.
Quins grups són els més perjudicats per la irracionalitat els horaris actuals?
El tema dels horaris afecta els 46 milions de ciutadans,
però molt especialment els nens i les dones. A les dones perquè han sortit de casa, però encara no s’ha acon-

«Les dones i els nens són els principals perjudicats pels
nostres horaris, la igualtat només és possible amb uns
horaris racionals»

seguit que els homes hi entrin i això és greu. Hem d’acabar amb la frase: en què et puc ajudar? L’home ha de
compartir amb la dona les feines de caràcter domèstic i
l’educació dels fills. Aquesta desigualtat no es dóna en
d’altres països europeus, és per això que, un dels objectius principals de la Comissió, és assolir la igualtat
entre l’home i la dona.
Tenim un Ministeri d’Igualtat...
Es parla molt d’igualtat i de conciliació, però aquestes
paraules són purament demagògiques si no van acompanyades d’una racionalització dels horaris. Com es pot
conciliar res si s’arriba a casa a les vuit del vespre i t’esperen els fills i la feina de casa... No és d’estranyar que
siguem líders europeus en baixa natalitat, líders en separacions, líders en fracàs escolar. Si els pares no atenen els fills, aquestes són les conseqüències. Des dels
anys 90 estem vivint la generació dels nens de la clau,
que arriben a casa i es troben sols, sense els pares i davant d’una televisió que moltes vegades no és apropiada
o davant de l’ordinador sense el control i l’assessorament
d’un adult. La nostra crida va dirigida als polítics, als líders empresarials, als sindicals, als socials i a la societat civil. Els demanem que obrin els ulls, perquè l’educació dels nostres fills i el benestar de les nostres famílies
no són temes menors; des de la Comissió no estem exagerant, cal actuar.
L'any 2005, la Diputació de Barcelona va crear la
Xarxa de Ciutats i Pobles pels Nous Usos del Temps.
Com valora el treball de les administracions locals
en aquest àmbit?
Els ajuntaments i les diputacions són governs de proximitat i la seva feina dia a dia amb els ciutadans dels seus
municipis és bàsica per assolir els nostres objectius. A
Catalunya en línies generals hi ha hagut sempre més sensibilitat amb el tema de la racionalització dels horaris. Per
exemple, l’Ajuntament de Barcelona va ser el primer de tot
l’estat en crear una regidoria d’Usos del Temps que porta
Imma Moraleda, diputada d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona i impulsora de la Xarxa de Ciutats i
Pobles pels Nous Usos del Temps. Una de les nostres peticions és la següent: que als municipis de més de 200.000

La Comissió per la Racionalització dels Horaris treballa per la igualtat entre
l’home i la dona

persones hi hagi una figura encarregada de treballar per
la sensibilització dels usos dels temps, organitzant seminaris, premiant les empreses i les entitats que tinguin iniciatives en aquest sentit.
Està preparada la societat espanyola per a aquests
canvis?
La societat espanyola està preparada perquè és un tema
que afecta molta gent cada dia. En aquests moments de
crisi és quan s’hauria de fer la reflexió de canviar el nostre sistema de vida, és el moment d’acabar amb certes
coses. Hem de reflexionar sobre quin tipus de vida volem
tenir i sobre quina societat ens agrada, hem d’evolucionar per apropar-nos a Europa. ■ Estrella Barrero
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Espais lúdics i de salut,
una alternativa de qualitat ciutadana

Fotografies: Óscar Giralt

CIUTADANIA
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Amb la implicació activa dels ajuntaments,
l’Espai es constitueix en un equipament
activador de la salut i de relació entre les
persones grans

En quatre anys, 207 espais lúdics i de salut per a la
gent gran hauran ocupat espais urbans de les ciutats i viles de tota la província de Barcelona. Són
equipaments pensats per a la població en general,
però per a la gent gran en especial. L’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, a través del seu
Servei d’Equipaments i Espai Públic, va cercar un tipus de proposta que, d’una banda, fos un equipament útil i alhora aportés qualitat a l’espai urbà. Avui
hi ha molts grups de persones grans que en gaudeixen i n’obtenen bons resultats físics, emocionals i
socials.

A l’inici del mandat 2004 – 2007, el Servei d’Equipaments
i Espai Públic, amb la implicació d’altres àrees de la Diputació, com Benestar, en el suport a la gent gran, i d’Esports, en tant que activitat física, es va plantejar treballar
amb els municipis una acció per millorar la qualitat de vida
de la gent gran i potenciar l’espai públic urbà com a lloc
d’integració i de convivència. Així va néixer l’actual Espai
Lúdic i de Salut per a gent gran, avalat pel Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. A partir del coneixement de
les patologies més freqüents que pateix la gent gran (problemes articulars, d’equilibri, de força, d’elasticitat i de coordinació, entre d’altres), es van buscar les principals capacitats que la persona ha de mantenir a mesura que es
va fent gran.
Aquest complex disposa de 15 estacions diferents que
formen un itinerari d’exercicis suaus i cada estació està
indicada per a una funció determinada, per exemple: l’escala de dits, per millorar la mobilitat i estirar la columna;
les barres metàl·liques altes, per treballar l’elasticitat dels
braços; els seients amb barra, per treballar la capacitat
toràcica i la de ventilació; el pont amb llistons, per fomentar l’equilibri i la força de les cames i els braços.
Aquest tipus d’equipament, que s’ubica a places i parcs,
va especialment destinat a la gent gran, però també el poden utilitzar els nens i s’estan impulsant experiències per
tal que l’utilitzin persones amb minusvalidesa.
Pat Vidal, fisioterapeuta de l’empresa Lappset i dissenyadora del complex, ve desenvolupant la tasca informativa i
d’assessorament des de l’inici. «El principal benefici és la
possibilitat de realitzar exercici a l’aire lliure de manera
individual o en grup. Des del punt de vista físic, busca
millorar l’equilibri, la coordinació, la mobilitat articular,
els estiraments musculars, la força, l’agilitat, etc. La valoració que s’ha fet dels primers 75 espais instal·lats ens
diu que, si hi ha una dinamització i una implicació per
part de l’equip de govern municipal, l’espai lúdic funciona molt bé i es creen grups de gimnàstica en què la
gent es pot relacionar, riure, fer esport a l’aire lliure i,
fins i tot, organitzar activitats paral·leles com sopars i
caminades».
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La Diputació de Barcelona cedeix en propietat l’equipament de l’Espai Lúdic i de Salut i es fa càrrec de la instal·lació i del seu manteniment durant els tres primers anys.
També facilita el material de difusió i comunicació i assumeix la formació dels monitors responsables que són els
que finalment dinamitzen les sessions guiades entre els
grups de gent gran. Per tal de concertar aquesta cessió, el
Servei d’Equipaments i Espai Públic rep la sol·licitud de
l’ajuntament i valora els diferents aspectes que avalin una
utilització eficaç i eficient del complex.
L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va ubicar al barri de
Ciutat Cooperativa l’Espai Lúdic i de Salut el juny de 2009.
Odu Martos, del programa de gent gran, explica que «a
través del Programa de gent gran, l’Ajuntament de Sant
Boi ofereix classes de gimsuau a totes les persones majors de 60 anys del municipi, que són les principals
usuàries de l’Espai lúdic. En total tenim 90 inscrits a l’activitat que, organitzats en tres grups, surten amb els monitors a utilitzar l’Espai. Es tracta de tècnics especialitzats en educació física que a la vegada s’encarreguen
de dinamitzar la utilització de l’Espai. A més a més, de
forma paral·lela a les classes setmanals, s’han endegat
sessions d’una hora obertes a totes les persones grans
del municipi.»
A Navarcles, un municipi d’uns 6.000 habitants, s’ha format un grup de persones d’entre 65 i 83 anys que es troben dos cops per setmana a l’Espai i hi treballen una mica
de tot. Núria Codina, que és fisioterapeuta i qui dirigeix la
dinamització de les activitats, comenta que «tot i que semblen edats molt diverses es treballa amb bon ambient,
perquè hi ha respecte i comprensió cap a les limitacions
físiques de cadascú.»
Cada estació ofereix la possibilitat de treballar aspectes com a l’equilibri,
la coordinació o la mobilitat articular
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Un dels espais inaugurats recentment és el que es va ubicar al barri de Cerdanyola de Mataró. Els criteris de cessió

• Punt de vista
Espai públic per a tothom
Zaida Muxí Martínez

van ser avalats no només per la voluntat de l’ajuntament de
dinamitzar l’Espai, sinó també per les característiques de
l’entorn. En aquest cas es tracta d’un barri que viu el desenvolupament d’un projecte d’intervenció integral per millorar l’espai públic i d’accessibilitat i la dotació de serveis
verds; un nombre elevat de població potencialment usuària de l’Espai, ja que hi viuen 4.000 persones més grans de
65 anys, de les quals 2.000 tenen entre 65 i 75 anys, i la proximitat de tres casals d’avis i d’habitatges per a gent gran.
Com hem vist, la implicació de l’equip de govern del municipi és una garantia d’èxit. Sant Boi utilitza l’Espai en la seva
prioritat de millorar la qualitat de vida de les persones grans
i la promoció del seu desenvolupament com a ciutadans i
ciutadanes de ple dret. Odu Martos ho defineix així: «envellir implica canvis a tots els nivells, tant físic com psíquic,
mental i emocional i, a més, la necessitat de desenvolupar altres habilitats que facilitin i promoguin una vida
autònoma i independent. En aquest sentit, la pràctica de
l’esport i de l’activitat física es presenta com una eina de
prevenció per a la salut física i emocional. Una iniciativa
com aquesta és una aportació als valors d’integració i de
qualitat de vida que l’espai públic ha de representar per
a la ciutadania».
Per a Núria Codina de Navarcles, «la dinamització no
només es produeix en el sentit d’activitat física, que
és invalorable a certes edats... Us podeu imaginar què
representa que persones que no sortien de casa ara
ho facin? O persones que anaven amb bastó, ara l’hagin deixat arraconat a casa? Celebrem el Nadal, els
aniversaris, les festes... Aquestes persones, independentment de l’estatus social i cultural, han sabut crear
un ambient magnífic de treball i companyonia. L’Espai
lúdic és un instrument que no té preu, tant de bo es
promocionessin més activitats d’aquest caire». ■ Ethel
Paricio

Doctora arquitecta i professora de l’Escola
Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona
Avui a Catalunya podem recollir l’experiència de molts anys
de recuperació de l’espai públic per a la ciutadania, un dret
robat a la ciutat durant molts anys i necessari com a dret
bàsic i fonamental. Però en la societat actual no n’hi ha prou
d’aconseguir aquest dret genèricament, sinó que l’hem de
fer realitat atenent totes les diversitats d’edat, de gènere,
d’origen, de cultura, etc. Hem d’aprendre a gestionar i projectar per aquesta diversitat, diferenciant i integrant alhora.
Els espais públics i les places de les nostres ciutats han de
servir per a usos concrets i així es faran espais més inclusius. No defenso una zonificació excloent, sinó que els espais sense qualificació no són mes lliures ni més equitatius
en el seu ús, per això la major part dels espais públics d’estança s’han de projectar en funció dels usuaris i de les usuàries que li donaran vida; hem de conèixer per a qui hem de
projectar. No som uns individus neutres ni universals.
Tanmateix els espais públics no ho poden tenir tot per a
tothom i per això és important potenciar les xarxes de places. El registre de les dinàmiques socioespacials dels entorns amb observacions participades ens permet conèixer
el més acuradament possible les sol·licitacions dels diferents espais. Dotar a la ciutat d’espais per als grups físicament més febles, com poden ser els nens o la gent gran,
és un deute per aconseguir una igualtat d’oportunitats en
l’ús d’aquests espais. Per als nens s’han de fer espais diversos, oberts, que despertin la imaginació i que permetin
el desenvolupament motriu de cada edat. Per a la gent gran,
a més de llocs de passeig i de trobada tranquil·la i amb ombra, s’han de proposar elements per mantenir la seva motricitat; amb aquest objectiu, fa uns anys, van començar a
aparèixer a parcs i places aparells que conformen una cadena d’exercicis lúdics i gimnàstics. Aquesta petita millora
és un gran pas per a un projecte de ciutat inclusiva. ■
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INNOVACIÓ
LOCAL

Prenent el pols a les administracions
públiques europees

Foto: EPSA

Fa més d’un any, l’European Institute of Public Administration (EIPA)
va crear els Premis del Sector Públic Europeu (EPSA, en les seves
sigles en anglès) (www.epsa2009.eu) amb el suport de 15 països, la
Comissió Europea i alguns patrocinadors privats. L’objectiu era reunir els millors, els més innovadors i els més eficaços actors de tots
els nivells de les administracions públiques en una competició justa
i oberta que té per lema «Avalua’t a tu mateix i aprèn dels millors».
S’han rebut, processat i avaluat més de 300 sol·licituds procedents
de més de 27 països europeus i d’institucions de la UE. Cal mencionar que dos terços de tots els projectes s’iniciaren als nivells local o regional, un signe clar d’on es produeix la innovació i la modernització per respondre als reptes globals, com els canvis
demogràfics o mediambientals, entre molts d’altres.
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A l’administració pública hi ha innovació i es
dóna una atenció cada vegada més gran al
rendiment i a la qualitat del servei
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Els participants competien en quatre categories diferents:
Millora del rendiment en la prestació del servei públic, Implicació ciutadana, Noves formes de treball associatiu i Lideratge i gestió per al canvi. Tot i que és difícil comparar
projectes i accions a diferents nivells de govern, ja que
treballen en sectors diferents i per tant tenen rerefons culturals diferents, es poden observar algunes tendències
molt clares que reflecteixen què està passant realment en
l’administració pública d’avui.
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El premi es va crear en el moment en què les crisis financeres van colpejar les economies d’Europa, fet que va obligar l’administració pública a replantejar els seus recursos
i pressupostos per als anys següents. En molts casos,
aquesta situació va comportar un procés d’innovació continuada, contradient els arguments que afirmen que l’administració pública és lenta, que no innova i que treballa
amb unes rutines que posen en perill el desenvolupament.
Una observació general va ser que, malgrat el teló de fons
de dificultat econòmica i d’incertesa sobre el futur, a l’administració pública hi ha innovació i es dóna una atenció
cada vegada més gran al rendiment i a la qualitat del servei. Tot i que la demanda de canvis provingui dels ciutadans i aquests siguin articulats pels polítics, el moviment
i el disseny de veritat es produeix (i així ha de ser) dins del
sector públic, en la seva funció d’empresa més gran d’Europa com a inversor, comprador i ocupador, a més de responsable de la presa de decisions polítiques, regulador i
proveïdor de serveis.
Els nominats i els guanyadors es van presentar a Maastricht, del 4 al 6 de novembre de 2009, en una conferència
d’alt nivell amb 250 participants. Algunes de les figures i
persones importants que hi van assistir van ser: Vladimir
Špidla, comissari europeu per a l’Ocupació, Assumptes
Socials i Igualtat d’Oportunitats; Mats Odell, ministre per
al Govern Local, Administració Pública i Mercats Financers; Siim Kallas, vicepresident i comissari europeu per als
Assumptes Administratius, Auditories i Antifrau, i Ank Bijleveld, secretària d’estat holandesa, present en a aquesta
ocasió en nom del Ministeri de l’Interior i Relacions del
Regne.
Diputació de Barcelona | 29

Foto: Òscar Ferrer/Ago2

Seguint un procés d’avaluació imparcial i en diversos passos, que incloïa una avaluació en línia, una reunió de consens i visites in situ a un nombre reduït de projectes preseleccionats per tema amb finalitats de validació, un jurat
independent va seleccionar els guanyadors dels premis
de l’edició dels EPSA 2009, que van ser:
Millora del rendiment en la prestació de serveis públics
(Tema I): Plataforma regional per a e-Serveis per a tothom - e-Bourgogne (França), un sistema en línia que ofereix a les empreses accés als mercats públics. Tots els organismes públics fan servir una única plataforma que
ofereix accés a tots els mercats públics i que també fa les
funcions de centre únic per a tots els ajuts públics dedicats a petites i mitjanes empreses. El projecte ha demostrat que permet estalviar temps i diners a la societat dels
negocis. És un exemple de coordinació horitzontal i vertical que funciona amb èxit i en la qual actors de diferents
nivells de govern i d’un gran nombre d’organismes locals
de diferents dimensions treballen junts.
Implicació ciutadana (Tema II): Pressupostos participatius de Colònia (Alemanya), un projecte que implica els
ciutadans a través d’Internet en l’elaboració dels pressupostos de la ciutat. El projecte donava al ciutadà l’oportunitat de participar en el disseny dels pressupostos municipals centrant-se en tres àrees (zones d’esbarjo, carrers i
esports) mitjançant una plataforma electrònica. Aquesta
iniciativa generà moltes discussions, però també propostes, idees i correccions. En total hi va haver 10.231 parti30 | Diputació de Barcelona

cipants i es van dur a terme 4.973 propostes, 9.184 comentaris i un total de 52.746 avaluacions. A través d’aquest
nou mètode, es va crear una nova cultura de la participació basada en la transparència i en la capacitat d’activar
un grup molt gran d’objectius diferents.
Noves formes de treball associatiu (Tema III): El projecte de cooperació estratègica local d’Oldham (Regne
Unit), una cooperació entre entitats amb objectius principals diferents. Diversos organismes públics, agències del
tercer sector i del sector privat van unir esforços i van crear
una associació amb l’objectiu a llarg termini de fer revifar
la caiguda de l’economia local, incrementar el nivell de les
aspiracions locals i fer front a tensions ètniques subjacents,
que anaven molt més enllà de la seva obligació legal de
cooperar.
Lideratge i gestió per al canvi (Tema IV): Gestió a l’ajuntament de Sant Cugat (Espanya). En un municipi on
la cultura de despesa tradicional de l’administració pública consistia gastar els pressupostos, es va passar a
una cultura de costos basada en l’optimització continuada
dels recursos econòmics mitjançant la introducció d’un
contracte, en què s’acorda una visió a llarg termini i accions a curt termini entre els polítics i els gerents públics
(PACTE). Aquest canvi en la cultura política i en la gestió
va donar lloc, a una organització pública més eficient, i va
aconseguir que polítics i gerents públics pensessin en la
mateixa direcció i tinguessin els mateixos valors i, per tant,
es fessin polítiques millors.
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Per a molts no fou cap sorpresa, però tots els guanyadors
foren actors del sector públic local o regional. Basant-se
en una anàlisi de tots els projectes presentats, els companys de la facultat de l’EIPA van escriure un informe titulat Prenent el pols a les administracions públiques europees – Conclusions clau dels EPSA 2009 (editat per M.
Pröhl i A. Heichlinger) amb les observacions següents sobre canvis i les tendències en les administracions públiques a Europa:
● Una major atenció a l’orientació cap al ciutadà
i a la qualitat de la prestació de serveis. Això suposa tant
la implicació directa dels ciutadans en diferents processos, com la qualitat de la informació que se’ls proporciona.
Atès que hi ha més possibilitats d’aconseguir la implicació ciutadana a nivell local, el paper dels governs nacionals, en un futur no gaire llunyà, es podria limitar a promoure, fomentar i facilitar l’adopció de marcs, principis i
directrius. Una qüestió clau en aquest context és el lideratge, ja que tots els exemples de bones pràctiques van

sorgir de pensadors creatius, tant de l’àmbit polític i administratiu com de la societat civil. I un altre concepte clau
en aquesta àrea és la propietat, per això els casos més
engrescadors semblaven tenir una cosa en comú: una proporció similar de responsabilitat entre les diverses parts
implicades davant els reptes plantejats.
● La utilització dels nous dispositius tecnològics
queda demostrat que és un element clau per al progrés
econòmic i una eina indispensable per augmentar la qualitat a tots els nivells i a totes les accions dutes a terme per
l’administració pública. Naturalment, els sistemes que
operen a través d’Internet són l’instrument més habitual a
l’hora de millorar la prestació d’un servei i és un component tecnològic necessari a gairebé tots els projectes presentats als EPSA 2009. Les tecnologies de la informació i
la comunicació són una eina fantàstica per obrir les administracions governamentals i públiques en general, però
el seu ús també comporta certs riscos, com són la protecció de la privacitat, la integritat, la democràcia i els cos-
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En les administracions públiques d’avui
s’estan produint més fets que no paraules

tos, per tant la recomanació és de ponderar sempre pros
i contres, ja que les tecnologies de la informació, la comunicació i la integració no són objectius pròpiament dits,
sinó eines per millorar la prestació de serveis públics.
● La reducció de les càrregues administratives

ocupa un lloc important a l’agenda de tots els nivells de
governament i, per tant, és el motor que hi ha darrere de
la majoria d’administracions públiques. Els programes i
les accions presentats s’estudien des d’angles múltiples,
incloent-hi els canvis administratius, una millor regulació
i la simplificació i l’atenció en l’impacte de les regulacions.
En molts aspectes, el centre d’atenció es posa en el paper tradicional de l’administrador públic, concretament del
regulador. Les accions descrites als projectes presentats
suposen l’estalvi de costos i de temps per als negocis i als
ciutadans, reconeixent que un bon govern està estretament relacionat amb aquest factor.
● Un major reconeixement de la necessitat d’una
coordinació i una gestió vertical i horitzontal dels assumptes relacionats tant en les accions nacionals iniciades de manera interna com en les tasques relacionades
amb la Integració Europea. Hi ha una gran quantitat de
noves fórmules d’associació directament relacionades
amb l’atenció als ciutadans i a la qualitat en la prestació
de serveis, ja que existeix una demanda cada vegada més
gran en aquest sentit tant per part dels ciutadans, com
dels negocis. El suport polític i directiu a les associacions
és important, però funcionen millor si sorgeixen de l’entusiasme dels responsables de fer que funcionin, en lloc de
venir imposades «des de dalt». La probabilitat d’èxit de
les associacions està relacionada amb diversos criteris: la
claredat dels objectius en la formació del partenariat, una
presa de decisions conjunta o l’assignació de recursos
com a indicador de compromís. En resum, les associacions no són l’única resposta per a la gestió pública moderna, però pot ser una de les respostes (necessàries) per
fer front als reptes de la prestació de serveis públics contemporanis. És a dir, es tracta d’una eina essencial per a
les entitats públiques.
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● Els gestors de recursos humans de la majoria
dels sectors públics europeus s’enfronten al repte de revisar els seus sistemes de contractació i gestió de carreres professionals per tal de contractar i retenir les persones més competents. A la vegada, també han d’ajustar la
gestió dels Recursos Humans a les necessitats dels més
grans i dels més joves, de les dones i dels homes o dels
empleats amb orígens culturals diferents. El lideratge, la
gestió estratègica i el desenvolupament organitzatiu cada
vegada es veuen més com una acció permanent i un factor clau per a l’èxit en aquest context.

A molts dels projectes presentats als EPSA 2009 s’ha
identificat una millora en les tendències per descentralitzar algunes pràctiques de Recursos Humans (com sous
vinculats al rendiment, la formació, el desenvolupament i
la gestió del rendiment) des del nivell central cap a un nivell més descentralitzat (és a dir, el nivell de les unitats),
així com una voluntat de millora en les competències professionals i de gestió. El lideratge segueix consistint en
aconseguir que dins d’una organització es facin coses extraordinàries, és a dir en què fa un líder per convertir els
reptes complicats en èxits remarcables (Kouzes i Pozner,
1988). D’això és del que tracten els projectes dels EPSA i
molts d’ells contribuiran a obtenir un millor lideratge en el
sector públic ben aviat.
En conclusió, els canvis i la reforma en l’administració pública, tots dos provocats per la demanda, són conseqüència de la reducció dels recursos i estan basats en
els processos, cosa que reflecteix la diversitat i la varietat
que hi ha en el sector.
Els EPSA 2009, amb les seves dues publicacions, l’informe de recerca i el catàleg del projecte, que es poden
descarregar de forma gratuïta, tenien com a objectiu servir d’inventari d’aquests desenvolupaments i han aportat
llum al fet que en les administracions públiques d’avui
s’estan produint més fets que no paraules. ■ Alexander
Heichlinger. Expert i Cap dels EPSA, EIPA-Centre Europeu de les Regions de Barcelona
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Managing Performance. International comparisons
BOUCKAERT, G.; HALLIGAN J. (2008).
Routledge
Les administracions públiques europees han de fer front a
un conjunt de reptes vinculats als canvis socioeconòmics,
mediambientals i polítics com, per exemple, l’envelliment
de la població, els canvis climàtics, els processos d’urbanització i d’europeïtzació, la pèrdua de capital social, la
complexitat de les qüestions socials i la disminució de recursos disponibles malgrat l’augment de demandes.
Aquests reptes han impulsat una sèrie d’estratègies, reformes de canvi, innovació i transformació amb resultats diversos.
Aquesta publicació aplega, d’una banda, les reflexions que
van acompanyar el procés de constitució dels European
Public Sector Award (EPSA) 2009, l’establiment dels seus
criteris de selecció (innovació, rellevància pública, significació, impacte, capacitat d’aprenentatge i transferència) i
les quatre categories sota les quals es podia optar al premi:
1) millora en la prestació de serveis públics; 2) implicació
ciutadana; 3) noves formes de treball en col·laboració i 4)
lideratge i gestió del canvi. D’altra banda, per a cadascuna
de les categories anteriors, juntament amb una explicació
dels referents més teòrics, hi ha una breu anàlisi de les
sol·licituds presentades i una sèrie de lliçons apreses i de
recomanacions.
La taula següent resumeix les sol·licituds considerades locals i les presentades per Espanya a les categories i el percentatge que representen:

The Whole Government Approach to Public Sector Reform
CHRISTENSEN, T.; LAEGREID, P. (2007)
Public Administration Review, vol. 67, issue 6

Public Management Reform. A comparative analysis
POLLIT, M.; BOUCKAERT, G. (2004)
Oxford University Press

More quality through competitive quality
awards? An impact assessment framework
BOVAIRD, T; LÖFFLER, E. (2009)
International Review of Administrative Sciences

Power in Peoples Hands: Learning from World’s
Best Public Services
CABINET OFFICE, STRATEGY UNIT (2009)

Public-private partnerships (PPP) – A decision
maker’s guide
BURNETT, M. (2007)
European Institute of Public Administration (EIPA)

Podeu encarregar aquestes publicacions a la Llibreria de la Diputació <www.diba.cat/llibreria>
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Tramitació electrònica
de les multes

Fotografies: Óscar Giralt

BONES
PRÀCTIQUES

A Castelldefels tenen 20 PDA cedides per la Diputació de Barcelona
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De les 700.000 denúncies que hi va haver
l’any passat, 125.851 es van tramitar
electrònicament mitjançant PDA

La Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) va aprovar, en la sessió de 7 de març
del 2008, el projecte de cooperació amb els municipis per impulsar la tramitació electrònica de les
multes de trànsit. També va acordar la concessió de
subvencions als ajuntaments que ho sol·licitessin
per a l’adquisició d’equips electrònics aptes per a la
tramitació i la comunicació de multes a aquest organisme. Aquests equips informàtics consisteixen
en un Assistent Personal Digitalitzat (PDA), una impressora portàtil i complements per a la gravació de
les denúncies de trànsit.

Si consultem la definició de PDA (de l'anglès Personal Digital Assistant), trobem que es tracta d’una computadora
de mà originalment dissenyada com a agenda electrònica,
amb calendari, llista de contactes, bloc de notes, recordatoris i amb un sistema de reconeixement d'escriptura.
Aquests dispositius poden realitzar moltes de les funcions
d'un ordinador d'escriptori, és a dir, crear documents, usar
el correu electrònic, navegar per Internet, reproduir arxius
d'àudio, etc., però amb l'avantatge que són tan petits com
un telèfon mòbil i, per tant, són portàtils. I precisament
aquests són els aparells que l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona ha cedit a 96
ajuntaments de la província de Barcelona en el marc d’un
projecte de cooperació amb els municipis per impulsar la
tramitació electrònica de les multes de trànsit. «Es tracta
de generar avantatges per a l’eficiència administrativa
i simplificar els deures dels contribuents» aclareix Àngela Acín, gerent de l’ORGT. Per un import total de 490.398
euros, s’han repartit 700 equips, cadascun dels quals té
un cost de 680,77 euros i estan formats per una PDA, una
impressora i accessoris. 562 equips han estat cedits gratuïtament per la Diputació de Barcelona i 118 han estat finançats al 50%. Els aparells estan connectats directament
amb el sistema de gestió, inspecció i recaptació dels in-

gressos de dret públic municipal de l’ORGT de la Diputació de Barcelona i el procés és similar al que se segueix habitualment quan un agent formula una denúncia, però, en
aquest cas, tot el tràmit queda informatitzat i la impressió
del rebut es fa amb la impressora connectada a la PDA;
per tant, totes les dades queden enregistrades automàticament.
Fa cinc anys, l’ORGT ja va oferir als ajuntaments l’ús gratuït d’una aplicació informàtica per tramitar mitjançant PDA
les multes de trànsit, però l’èxit fou escàs. Ara, amb aquest
nou projecte que es va posar en marxa el març de l’any
passat, es vol ajudar els municipis a tramitar i recaptar les
multes de trànsit, aprofitant els avantatges de l’ús de les
noves tecnologies i orientar el compliment de la llei 11/2007
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, que,
segons explica Àngela Acín, «obliga a introduir amb la
màxima amplitud l’ús dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en les actuacions administratives, a fi de garantir l’exercici dels drets dels ciutadans
i assolir la màxima eficiència en la tramitació dels expedients». Durant aquests dotze mesos, l’ORGT ha pogut
comprovar que el grau d’utilització efectiva de les PDA per
part dels ajuntaments arriba al 80%. De fet, de les 700.000
denúncies que hi va haver l’any passat, 125.851 es van tramitar electrònicament mitjançant PDA. Aquesta bona acceptació s’explica perquè, tal com diu la gerent de l’ORGT,
«la concessió de subvencions ha contribuït de forma
decidida que tots apostem per la modernització de
l’Administració i en concret per l’ús d’equips amb mobilitat. Alhora els ajuntaments han entès que aquests
equips poden ser utilitzats per a diverses finalitats de
coneixement del territori i de control de fets significatius, optimitzant amb les seves iniciatives el projecte
inicial».
A Castelldefels tenen 20 PDA cedides per la Diputació que
han estat repartides entre els agents de la grua municipal,
els agents de mobilitat, els que controlen les zones blaves
i dos agents que patrullen en bicicleta. Segons l’alcalde,
Joan Sau, «la valoració de l’ús de PDA en aquest any és
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L’aparell llegeix si el tiquet està activat i, si no és així, es procedeix a la denúncia

molt positiva. Automàticament la multa queda enregistrada en els ordinadors. Així, és molt més ràpid, més
efectiu i s’eviten errors». De les 23.000 denúncies que es
van tramitar a Castelldefels l’any passat, 9.500 es van fer
a través de les PDA. «També s’ha habilitat un caixer a
l’oficina d’atenció al ciutadà i un altre a les dependències de la policia local perquè els ciutadans puguin retirar les denúncies i agilitar així els tràmits», afegeix l’alcalde de Castelldefels.
Tots els agents que porten PDA van seguir un curs de formació a la seu de l’ORGT. A més, també es van realitzar jornades informatives a Vic, Vilafranca del Penedès, Manresa
i Mataró. Tal com afirma Àngela Acín, les prestacions de
les PDA són moltes, «a més de la tramitació electrònica
de les multes imposades per infraccions de trànsit, els
ajuntaments poden utilitzar les PDA per conèixer i controlar qualsevol fet o incidència ocorregut a la via pública», perquè «els equips permeten informar en directe
a l’ajuntament d’allò que està passant a la via pública.
Fins i tot serveixen perquè es prengui i es transmeti una
fotografia del fet al moment, millorant així la comunicació del ciutadà amb l’administració».
Òscar Franco, agent de Castelldefels, explica algunes de
les consultes que pot fer a la seva PDA: «Tenim tot el programa de denúncies, podem consultar les ordenances
municipals, el butlletí municipal, el nomenclàtor d’infraccions,... Fins i tot tenim un apartat de notes on podem apuntar totes les incidències de la via pública». A
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Caldes d’Estrac tenen 3 PDA i, a més, és un dels municipis pioners on l’estacionament a la zona blava es pot pagar mitjançant el telèfon mòbil. «En aquests moments
només està operatiu a través de Movistar, però estem
treballant perquè s’incorporin també Vodafone i
Orange», comenta Marcos Blázquez, regidor de la Via Pública. Per pagar, els usuaris només han d’enviar un SMS
indicant l’hora d’estacionament i la matrícula del vehicle i
l’import es cobra a l’usuari a la seva factura de telèfon.
«D’aquesta manera el pagament és al minut i, a més,
les dues hores del migdia que són gratuïtes, no queden enregistrades», matisa Blázquez. També s’ha pensat en un sistema de parquímetre de butxaca que es pot
instal·lar al mòbil trucant a un número de telèfon o bé a
través de la pàgina web de l’empresa de pàrquing. És evident que, si el pagament s’ha fet a través del mòbil, el
vehicle no disposa de tiquet imprès. Aquí és on entra
també en servei la PDA. «En introduir les dades del vehicle a la PDA, podem comprovar si l’usuari ha fet el pagament o no. L’aparell llegeix si el tiquet està activat i,
si no és així, es procedeix a la denúncia» aclareix Jordi
Moreno, agent de la Policia Local de Caldes d’Estrac. L’anul·lació de la denúncia també es pot fer a través del mòbil. «Fins ara està funcionant força bé. El 4% dels pagaments de zona blava ja es fa a través d’un SMS. Els
usuaris són, sobretot, joves, però cada dia hi ha més
gent que utilitza el mòbil per treure el tiquet de l’aparcament», afegeix Marcos Blázquez. A més, els veïns de
Caldes d’Estrac disposen d’una targeta de residents amb
banda magnètica que els serveix per estacionar gratuïta-

ment a les zones blaves i que se’ls lliura anualment en
efectuar el pagament de l’impost de circulació. L’ajuntament també ha signat un conveni amb els pobles de Sant
Vicenç de Montalt i Arenys de Mar a través del qual els
veïns d’aquests dos municipis poden aconseguir una d’aquestes targetes de residents pagant el 50% de l’import
de l’impost de circulació. La PDA pot llegir la banda
magnètica i detectar si l’usuari està al corrent del pagament de l’impost o no.
Àngela Acín assegura que, després de l’encert demostrat
pel projecte i de la bona acceptació per part dels municipis que han delegat a la Diputació la recaptació de les multes de trànsit, «ja estem estudiant el calendari i les fórmules idònies per fer la renovació dels equips, ja que
l’obsolescència d’aquest tipus d’eina és molt alta i
convé treballar amb els mitjans més eficients». Per això
es planteja la possibilitat d’introduir equips dotats de lector de targeta de crèdit, «a fi que sigui fàcil realitzar el pagament de la multa en el mateix moment de la denúncia».
El cert és que les noves tecnologies han obert un ventall
de vies alternatives per efectuar el cobrament de les sancions. L’any passat, l’ORGT va transferir als ajuntaments de
la província de Barcelona que tenen delegada la gestió de
recaptació de les multes a la Diputació un total de
24.147.634,58 euros. Uns diners que d’alguna manera tornaran als ciutadans en forma d’actuacions que serviran per
millorar la seguretat viària. ■ Glòria Santamaria

A Caldes d’Estrac es pot pagar la zona blava a través del telèfon mòbil
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INDICADORS
MUNICIPALS

La Gerència de Serveis d’Esports i el Servei de Programació van endegar l’any 2001 un Cercle de Comparació Intermunicipal d’Esports. L’any 2009 hi van participar 49 municipis de la província de Barcelona amb la finalitat de:
● Mesurar, comparar i avaluar resultats, mitjançant uns
indicadors comuns consensuats.
● Formar un grup de treball per intercanviar experiències.
● Impulsar la millora dels serveis a través de la comparació
entre municipis (benchmarking).
El següent quadre mostra alguns dels indicadors consen-
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suats en l’àmbit d’Esports, així com el valor mitjà dels municipis participants de l’exercici 2008. Els indicadors s’han classificat en quatre dimensions de meta i s’han agrupat segons
els objectius genèrics d’Esports. Per a més informació dels
Cercles de Comparació Intermunicipals, podeu consultar les
webs següents: www.diba.cat/menugovernlocal/cci.asp
www.diba.cat/esports/cercles.asp
■ Àrea d’Esports – Gerència de Serveis d’Esports
gs.esports@diba.cat ■ Àrea d’Hisenda i Recursos Interns –
Servei de Programació s.programacio@diba.cat

LLIBRES

WEBS

www.monistroldemontserrat.cat

Atopia. Art i ciutat al segle XXI
Iván de la Nuez, Josep Ramoneda
Catàleg de l’exposició del CCCB. 208 pàgines.
Preu: 15 euros.

www.stcebria.cat

www.ajcastellardenhug.cat

www.gironella.cat

www.oris.cat

Nous projectes a la xarxa
L’Oficina d’Assistència en Administració
Electrònica de la Diputació de Barcelona desenvolupa projectes de renovació i d’actualització de webs institucionals. Durant el quart trimestre de 2009 s’han publicat els relatius a
Monistrol de Montserrat, Sant Cebrià de Vallalta,
Castellar de n’Hug, Gironella i Orís. Aquests
projectes tenen en comú tres aspectes: la seva
vocació de servei a la ciutadania, unes eines de
manteniment de continguts a l’abast de les possibilitats dels ens locals i una atenció molt especial a l’ús i a l’accessibilitat.

ESCAPA’T

L’exposició «Atopia. Art i cultura al segle XXI» que es
pot veure al CCCB fins al 24 maig, tracta, sense judicis previs i sempre a través dels discursos artístics,
d’un malestar fruit de la tensió entre una ciutat que
s’individualitza i un individu que es massifica. L’atopia és el sentiment d’incomoditat de l’individu enfront
d’una ciutat que sí que existeix, però que no representa, en cap cas, el paradís somiat o promès, que
abandona les seves antigues funcions i comença a
ser «una altra cosa».

La col·laboració públicoprivada i la creació de
valor públic
Àrea de Presidència. Direcció d'Estudis i Prospectiva.
Centre per a la Innovació Local. Col·lecció: Estudis.
Sèrie: Govern Local, num. 14. Preu: 10 euros.

Aquesta obra ens acosta a les noves tendències que es
perfilen en el camp de la col·laboració entre l’Administració pública, les empreses i el sector no lucratiu per a
la gestió dels serveis públics locals. L’obra aporta un
conjunt de reflexions teòriques i pràctiques sobre les
activitats del sector públic que permeten generar un
major valor mitjançant la incorporació d’actors privats.
Podeu adquirir aquestes publicacions a la Llibreria de la Diputació <www.diba.cat/llibreria>

Itineraris guiats al Parc de la Serralada Litoral
Al parc de la Serralada Litoral s’organitzen, cada darrer diumenge de mes (excepte els mesos
de juny i juliol), itineraris guiats per conèixer la diversitat paisatgística i algun dels elements patrimonials més rellevants d'aquest espai natural protegit, com són: el castell de Burriac, símbol del parc; els megàlits de la Roca del Vallès, herència de les societats neolítiques, o el jaciment ibèric de la Cadira del Bisbe, amb magnífiques panoràmiques a la vall de Premià i al mar.
Les sortides són gratuïtes, però cal fer una reserva prèvia al Centre d’Informació de la Creu de
Can Boquet, Vilassar de Dalt. Tel. 656 903 642; psl.canboquet@diba.cat.
www.diba.cat/parcsn/litoral
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Exposició

La ciutat que ve
Del 23 de febrer al 25 d’abril de 2010
Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona
La ciutat que ve no és global, com potser vàrem arribar a pensar…
La ciutat que ve és local. Potser més local que mai.

Horari
De dimarts a diumenge
d'11 a 20 h
Dijous d'11 a 22 h
Tancat els dilluns no festius
www.diba.cat

Una producció de:
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