
◆ S O C I E T A T ◆ 33
A V U I

dissabte

6 de març del 2004

BARCELONA
POSA’T GUAPA 2003

50%
Façanes

19%
Aïllament tèrmic
i acústic

6%
Supressió
de barreres
arquitectòniques

8%
Terrats

9%
Celoberts
i ventilació

3%
Escala-
vestíbul

5%
Altres

2.876

4,87

11%

3,6%

actuacions

milions d’euros en subvencions

més d’actuacions respecte el 2002

d’edificis del total de Barcelona

NINA VAN DEN BERG

Un terç dels immobles ja han fet reformes subvencionades en ascensors, terrats, aïllaments i celoberts

Barcelona pot tenir rehabilitat
el seu parc d’edificis en 12 anys
Les façanes continuen centrant la campanya ‘Posa’t guapa’

Carles Sabaté
BARCELONA

Tot el parc d’edificis de la
ciutat de Barcelona podria es-
tar rehabilitat en dotze anys
gràcies als ajuts municipals. El
29,6 per cent dels 82.616 im-
mobles de la ciutat ja han es-
tat objecte d’alguna obra de
rehabilitació, ja sigui la faça-
na, l’ascensor, els aïllaments
acústics, les parets mitgeres o
els patis interiors, aprofitant
les subvencions de la campa-
nya Barcelona posa’t guapa. Si es
manté el ritme de demandes
de subvenció i d’ajuts iniciats
el 1985, la campanya munici-
pal d’ajuts podria haver inci-
dit en els 70.649 edificis d’ha-
bitatges i els dotze mil res-
tants d’altres usos que hi ha a
la ciutat.

El tercer tinent d’alcalde i
president de l’Institut Munici-
pal del Paisatge Urbà i Quali-
tat de Vida (IMPU), Jordi Por-
tabella, va fer balanç ahir de
les actuacions de rehabilitació
d’edificis de l’any 2003. Porta-
bella va destacar que “l’espec-
tacular incidència de la reha-
bilitació en els edificis no es
circumscriu als centres histò-
rics dels barris de Barcelona,
sinó que les subvencions arri-
ben a tota la ciutat”. Aquesta
és la característica de la cam-
panya de Barcelona en relació
amb d’altres ciutats europees,
més dirigides als nuclis histò-
rics.

L’any passat va créixer un
11% el nombre de subvenci-
ons a la rehabilitació. Es van
fer un total de 2.876 actuaci-
ons, amb un ajut global de
4,87 milions d’euros. La ma-
joria d’ajuts continuen cor-
responent a reformes a les fa-
çanes (1.419, un 50%), però
també van créixer força els
ajuts per posar doble vidre o la

instal·lació d’ascensors en
aquells blocs d’habitatges que
no en tenien. L’Ajuntament
atorga diversos nivells de sub-
venció segons el tipus d’obra
que requereix cada immoble.
Per districtes, l’Eixample i
Ciutat Vella continuen sent
els dos districtes amb més
immobles rehabilitats. Les ac-

tuacions realitzades durant el
2003 entre propietaris i Ajun-
tament han arribat al 3,6% del
parc d’habitatges.

L’Ajuntament de Barcelona
calcula que cada euro sub-
vencionat per Posa’t guapa –el
primer procés de subvencions
municipals que rep la certifi-
cació de qualitat europea ISO

9001– en generen 11 d’in-
versió, ja que esperona els
propietaris a finançar les re-
formes.

Pla de l’Os
De cara a l’any 2004, l’Ins-

titut del Paisatge Urbà afronta
dues actuacions extraordinà-
ries. Una d’elles serà la refor-
ma del paviment ceràmic del
Pla de l’Os. Aquesta obra de
Joan Miró, situada al bell mig
de les Rambles l’any 1976, ha
anat perdent lluentor i serà
aixecada i rehabilitada durant
aquest any.

L’Ajuntament preveu també
aprofitar la celebració del Fò-
rum de les Cultures per inau-
gurar una nova ruta turística
per la ciutat. Recollint el re-
lleu de les rutes del Moder-
nisme i Gaudí, es crearà la
Ruta del Litoral de Barcelona,
en què s’inclouran recomana-
cions i itineraris de visites pel
litoral urbà, des de la Zona
Franca fins a l’estrenat Fòrum
de les Cultures, ja a tocar del
riu Besòs.

Entre els objectius de l’any
2004 també s’ha inclòs inven-
tariar tota la publicitat exteri-
or existent a Barcelona. L’ob-
jectiu és regularitzar totes les
tanques i suports publiciaris
per si cal endreçar-los en de-
terminats espais o carrers.

Els superanuncis
es mantindran
fins al Fòrum

E
ls 18 macropanells que
l’Ajuntament va autoritzar
per publicitar els Jocs

Mundials de Policies i Bombers
del 2003 –conjuntament amb
altres anunciants privats– es
mantindran només fins al final
del Fòrum. L’alcalde Joan Clos
pretenia ampliar el nombre de
macropantalles ara ubicades a
la Diagonal i altres avingudes,
però l’Institut del Paisatge Urbà
va presentar-hi objeccions per
la magnitud de les tanques i la
contradicció que implicava
sancionar altres tanques de
mida irregular i permetre a
l’Ajuntament ampliar-les. Fi-
nalment, s’ha decidit que
mantingui l’actual publicitat
sobre el Fòrum i anunciants
privats, però que es retirin d’a-
quí a mig any. L’IMPU ha revi-
sat 570 tanques durant l’any
2003 i en el 90% dels casos va
obligar les empreses anunci-
ants a regular el seu permís, ja
que sovint només disposaven
del vistiplau dels propietaris.

PORTA OBERTA

La llengua, factor de convivència
Ferran Mascarell

Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona

P
oder apreciar la nostra singularitat i
poder expressar-se des de la diversitat.
O el que és el mateix: apreciar els cas-
tellers i mostrar una determinada cul-

tura festiva al nostre Carnaval. Que els immi-
grants que viuen a Barcelona poguin viure
aquesta dualitat és una de les aspiracions de
Barcelona, una ciutat que es vol transcultural
i que té censats, actualment, 202.489 estran-
gers procedents de 154 països. Segons les últi-
mes dades de l’Observatori de la Immigració de
l’Ajuntament, el 12,8% de la població de Bar-
celona és immigrant. Assimilar l’arribada
constant d’immigrants sense sobresalts i ga-
rantir la convivència social no és fàcil. Hi ajuda
la feina de persones i serveis que, en alguns
casos, són tan eficients com desconeguts. Un
d’aquests és el SAIER, el Servei d’Acolliment a
Immigrants, Estrangers i Refugiats.

Creat l’any 1989, el SAIER va decidir posar
en marxa el mes de novembre de 2002 un
programa d’Acolliment Lingüístic que està
sent un veritable èxit. Es tracta de donar la
primera atenció lingüística, immediata i gra-

tuïta, a totes aquelles persones d’immigració
recent que arriben a la ciutat i ho demanen.
Aquí és on se’ls informa sobre la nostra reali-
tat lingüística i cultural i on se’ls ofereix la
possibilitat de fer un curs de català. Cursos
que coordina el Centre de Normalització Lin-
güística de Barcelona (CNL) i que tenen l’ob-
jectiu de facilitar, a través de l’aprenentatge
del català, la inserció social, cultural i laboral
dels nouvinguts.

Des de la seva posada en marxa –cada set-
mana comencen dos cursos– s’hi han matri-
culat 2.597 alumnes. D’aquests, 1.080 han
acabat; és a dir, 1.080 persones han après les
nocions bàsiques d’una llengua, el català,
amb la qual es podran entendre i comunicar.
La procedència dels alumnes és majoritària-
ment llatinoamericana (82%): Equador, Co-
lòmbia i Argentina són els països amb més
matriculats.

Assegurar el paper integrador de la llengua,
factor clau per a la convivència, posant els
mitjans per al seu aprenentatge és un com-
promís innegociable d’aquest Ajuntament.

El descompte de l’IBI a les
famílies nombroses s’aplicarà
automàticament a Barcelona
Benestar i Família estendrà les
facilitats a la resta d’ajuntaments
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Les famílies nombroses de
Barcelona no hauran d’acredi-
tar davant de l’Ajuntament la
seva situació familiar per re-
duir el percentatge de l’IBI. El
departament de Benestar i Fa-
mília i l’Ajuntament de Barce-
lona van acordar ahir traspas-
sar-se el cens de 10.170 famíli-
es nombroses de la ciutat per-
què els rebuts de l’IBI ja els ar-
ribin amb la deducció als
propietaris. Aquesta deducció
estalviaria burocràcia a les fa-
mílies i podria estendre’s a la
resta de municipis de Cataluna
que desitgin rebre el cens de
les famílies nombroses de cada
població.

Aquest va ser l’acord més
immediat de l’entrevista que
van mantenir ahir la conselle-
ra de Benestar i Família, Anna
Simó, i l’alcalde de Barcelona,

Joan Clos. Fins ara, les famílies
nombroses havien de sol·licitar
a l’Ajuntament la rebaixa de
60 euros de l’IBI (impost de
béns immobles). Cada ajunta-
ment pot desgravar l’IBI en di-
versos percentatges. Aquesta
mesura serà aplicable a la ciu-
tat de Barcelona l’any 2004, de
forma provisional i a partir del
2005, de manera definitiva.
Donat que els rebuts de l’IBI
del 2004 ja s’han imprès, les
famílies rebran una transfe-
rència amb els 60 euros. De
cara al 2005, els rebuts ja arri-
baran a les famílies amb la de-
ducció restada.

La consellera Simó va avan-
çar ahir que “qualsevol ajunta-
ment que demani aquest llistat
de famílies del seu municipi el
tindrà”. A Catalunya hi ha
48.527 famílies nombroses (tres
o més fills menors de 21 anys, o
de 25 si estudien, o de dos fills
si un d’ells és disminuït).


