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Cerca per temes

Inicia una nova conversa >>

Societat Ciutat Vella Sant Andreu Urbanisme Cultura Trànsit
Sant Martí Convivència Medi ambient Espai Públic Eixample Tota la ciutat Carrer

La meva Barcelona Sants-Montjuic
Veure'ls tots

"El que demano és un acord"

Portaveus
Encara no els has vist al teu barri? Els Portaveus recullen
la teva veu i la porten fins al Blog. Coneix-los.

per Jordi Hereu 15/06/2009

Quina és la teva
proposta sobre la nova
Diagonal?
12/06/2009

Els portaveus del Blog
Barcelona han sortit al
carrer...
M ostra el vídeo >>

La crònica del Blogger
12/06/2009

Fa 150 anys es va

aprovar el Reial Decret de
Insereix: <object width=320 height=204><param name=movie value=http://www.blogbarcelona.cat/movies/player1.swf?file=http://blogbcnpromedia.lavinia.tc/videos/8
Reforma...
M ostra el vídeo >>

"Perquè els ciutadans i ciutadanes de Barcelona en tots i
cadascun del barris necesiten aquest acord"

M és vídeos de Portaveus >>

Continuar llegint >>
Tem es: La meva Barcelona Tota la ciutat
Comentaris (0)

Només per Internet Explorer

Vull afegir un comentari

per toni 16/06/2009

M és vídeos >>

"Veient avui aquest carrer del Barri
Vermell veiem que moltes coses,
certament,...
per Jordi Hereu 12/06/2009

blogbarcelona.cat/main.do?dispa…

A veure si adaptem el blog perquè compleixi els estàndars,
que només funciona per Internet Explorer nenus! O és que
Microsoft us paga perquè així sigui?
Continuar llegint >>
Tem es: Noves Tecnologies
Comentaris (0)

Tota la ciutat

Vull afegir un comentari
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Blog Barcelona per 315.121,56 ? l'any?
per Xavier Lluch Francés 15/06/2009

Acabo
de
llegir
la
noticia
a
http://www.ciu.cat/microsite_fitxa_noticies.php?
ms_ID=9&news_ID=20625 respecte al cost d'aquest blog.
Per fer-vos una idea són uns 1000€ al dia. Si és certa la
noticia (suposo que sí ja que ve...
Continuar llegint >>
Tem es: Comerç La meva Barcelona Noves

Tecnologies Solidaritat Tota la ciutat
Insereix: <object width=320 height=204><param name=movie value=http://www.blogbarcelona.cat/movies/player1.swf?file=http://blogbcnpromedia.lavinia.tc/videos/C
Treball
"Hem vist una meravella d'estació de metro. L'estació de

Comentaris (0)

Vull afegir un comentari

metro del Bon Pastor"
Continuar llegint >>
Tem es Espai Públic Sant Andreu Urbanisme

Incomprensible perdua d'arbrat a la via
pública. Quan fan obes malmeten...
per Ramon Canals i M iret 15/06/2009

Comentaris (1)

Vull afegir un comentari

"La reflexió sobre el Pla Cerdà (...) és
també...
per Jordi Hereu 12/06/2009

Són varies les obres que s'han realitzat a la Travessera de
Gracia. Col·legi d'odontolegs, Col·legi Dames Negres
(Antiga filmoteca). En cada una d'elles s'han carregat quatre
arbres sense haver-los repostat, circumstància...
Continuar llegint >>
Tem es: Carrer Espai Públic Sarrià-Sant Gervasi
Comentaris (0)

Vull afegir un comentari

telefèric Montju:ic
per Rosa M arcé... 14/06/2009

M´agrada sovint pujar fins el castell de Montjuïc per gaudir
de les vistes. Ara no és pot accedir en cotxe, només es pot
arribar a peu o amb el telefèric. Avui diumenge, hem decidit
pujar al telefèric, els meus...

Continuar llegint >>
Insereix: <object width=320 height=204><param name=movie value=http://www.blogbarcelona.cat/movies/player1.swf?file=http://blogbcnpromedia.lavinia.tc/videos/5
Tem es: Sants-Montjuic Transport public

"Repensant Cerdà se'ns apareixen molts dels interrogants
que ja fa 150 anys aquesta ciutat es va plantejar, moltes de
les respostes, algunes de les quals segurament acabarem
ara."

Comentaris (0)

Vull afegir un comentari

M és posts >>

Continuar llegint >>
Tem es Tota la ciutat Urbanisme
Comentaris (0)

Vull afegir un comentari

"El Taller de Músics és un centre...
per Jordi Hereu 11/06/2009

blogbarcelona.cat/main.do?dispa…
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"El Taller de Músics s'ha construit per ciutadans que
s'estimen aquesta ciutat. És una història d'èxit i me'n sento
orgullós".
Continuar llegint >>
Tem es Ciutat Vella Cultura
Comentaris (0)

Vull afegir un comentari

"La ciutat es construeix amb la suma de
petits grans fets"
per Jordi Hereu 09/06/2009
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"Històricament el barri de Baró de Viver com d'altres barris
parlaven molt de l'efecte perifèria (...) i això cada vegada - i jo
he de dir- és menys cert."
Continuar llegint >>
Tem es Associacionisme Espai Públic La meva

Barcelona Sant Andreu Urbanisme
Comentaris (0)

Vull afegir un comentari

M és posts >>
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