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bloc I
INTRODUCCIÓ
LA RAMBLA

LA RAMBLA

IN T R ODUC CIÓ

INTRODUCCIÓ
L a Rambla / introducció / ANTECEDENTS
L a Rambla / introducció / BREU HISTÒRIA
L a Rambla / introducció / ME TODOLOGIA

Aquest és el primer Bloc dels Estudis previs per al
futur Pla de La Rambla, el BLOC I, en el qual farem
una primera aproximació al perquè és necessari
aquest document, quins són els seus objectius, i
quin ha sigut el planteig.
Concretament, exposarem els ANTECEDENTS que
han portat a la redacció del present document, tot
definint l’abast de l’encàrrec, justificant la seva
conveniència i, finalment, definint l’àmbit d’estudi a
que es cenyiran els treballs.
A continuació, hem sintetitzat la LÍNIA DEL TEMPS
que dibuixa la vida d’aquest carrer, a partir de la
història de la ciutat i els seus habitants, la qual
s’entrellaça amb els avatars de La Rambla.
Finalment, explicarem quina ha estat la
METODOLOGIA que hem elaborat per tal d’intentar
fer una foto fixa de La Rambla, i esbrinar quines
eren les dreceres per abordar la qüestió amb la
major efectivitat i eficiència possibles.
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A N T ECEDEN T S

0.1 / ABAST DE L’ENCÀRREC

0.2 / JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA
DELS ESTUDIS PREVIS

0.3 / OBJECTIUS DELS ESTUDIS PREVIS

Al final de la darrera legislatura, i en previsió d’un
futur pla integral que redefineixi La Rambla, l’equip
d’URBANING - especialitzats en la planificació
estratègica i el disseny urbà - va rebre l’encàrrec
de l’Ajuntament de Barcelona, a través del Districte
de Ciutat Vella, de realitzar uns estudis previs.

La necessitat i oportunitat d’elaborar un document
d’estudis previs, abans d’intervenir a La Rambla
de Barcelona, amb tota la complexitat que això
comporta, rau, precisament, en la necessitat de
definir, sota un mateix paraigües, totes aquelles
qüestions que tenen a veure amb aquest espai.

En concret, l’encàrrec inicial consistia en realitzar
els “treballs de recopilació, anàlisi i síntesi de tots

La Rambla està feta de les edificacions que l’envolten,
el passeig que li constitueix el seu cor, però també
de les persones que hi circulen, de les activitats que
s’hi aboquen, dels veïns que la creuen, etc.

L’objectiu fonamental d’aquest document és el
d’identificar tots aquells trets que poden arribar
a fer de La Rambla un espai públic de qualitat
i excel·lència. És a dir, aconseguir assentar les
bases, per tal que les administracions públiques
actuïn, coordinades i des de tots els nivells, i facin
que els veïns dels barris adjacents, de la ciutat de
Barcelona, i de Catalunya, sentin seva La Rambla.

els instruments urbanístics i estudis sectorials,
projectes urbans, iniciatives i activitats que d’alguna
o altra manera incideixen en la realitat física i
funcional de la Rambla de Barcelona, amb l’objectiu
de concretar les estratègies per a un posterior Pla
d’actuació.”
Tot i així, tant l’Ajuntament com l’equip d’URBANING,
enteníem que, sense una visió més global, que la
mera intenció de fer un recull de dades, seria difícil
encertar el to del document, en tant que es pretenia
que servís de marc de referència per a la definició
d’estratègies i plans d’acció futurs.
És per això que, finalment, el document que us
presentem, més enllà de ser un inventari de tot
allò que hi trobem a La Rambla, hem volgut que
constitueixi els fonaments sobre els quals construir
el nou discurs sobre la seva remodelació.
Esperem que així ho sigui i que, amb les línies de
treball que aquí s’enceten s’iniciï el camí cap a una
nova Rambla, la de tots.

Per tant, abans de prendre qualsevol iniciativa envers
La Rambla, calia conéixer l’estat de la qüestió.
És a dir, inventariar i classificar convenientment
tots aquells aspectes que poden tenir alguna
influència sobre la seva configuració física o el seu
funcionament.
En aquest sentit, era necessari elaborar un document
que ho recollís tot plegat, que contingués tots
aquells trets que poden ser tractats individualment
o col·lectivament, però sempre des de la perspectiva
global.

Tot plegat, podem concretar la vocació del present
document en els objectius següents:
• Identificar i classificar adequadament tot allò
que té relació amb La Rambla, susceptible de
modificar la seva configuració física o funcional.
I no ens referim només als elements que la
configuren, sinó també tots els agents que, d’una
o altra manera, hi treballen.
• Proposar i dissenyar una metodologia de treball
que permeti crear el marc global des del qual
prendre decisions a l’hora d’intervenir-hi.
• Analitzar i classificar acuradament tots els
elements que construeixen La Rambla.
• Concloure amb el dibuix de la foto fixa de l’estat en
què es troba La Rambla a dia d’avui, tot fent una
diagnosi que vagi d’allò més general a allò més
particular.
• Identificar els elements que determinen la seva
singularitat per tal de posar-los en valor.
• Esbossar els objectius a partir dels quals engegar
les estratégies o plans d’actuació, envers La
Rambla de tots.
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A N T ECEDEN T S

0.4 / ÀMBIT D’ESTUDI

UNA PERSPECTIVA GLOBAL
Les Rambles de Barcelona més conegudes com
‘La Rambla’ han estat històricament el punt de
confluència de passeig dels Barcelonins.
Parlar de la Rambla no és només parlar d’una carrer
més o menys important de Barcelona, és la comunió
d’una part de la història de la ciutat forjada a través
dels seus ciutadans, que l’han convertit al llarg dels
anys en els seu passeig més preeminent. Un espai
que avui en dia ha transferit les fronteres municipals
per convertir-se en un referent de la ciutat, tant pels
seus veïns com per la gent que la vista.
Les activitats que s’hi desenvolupen, el marc
històric, l’entorn heterogeni i el metabolisme que
es genera, fan que aquest espai sigui únic en la
ciutat i difícilment emmirallable arreu del món.
És aquesta complexitat la que ha portat a generar

diverses tensions al llarg de la història. Conflictes
i problemàtiques que avui són presents al llarg del
passeig i que només des d’una perspectiva global,
una mirada objectiva i crítica i una metodologia de
treball integral podrem de redreçar i corregir.

DEL PASSEIG DE BARRI A L’ESPAI INTERNACIONAL
El caràcter de la Rambla està fortament marcat pel
seu context, l’epicentre de la ciutat històrica i dels
seus barris, el districte de Ciutat Vella. La Rambla
és l’eix connector que vehicula l’activitat dels dos
grans barris històrics de Barcelona, Raval i Gòtic,
al mateix temps que és una de les portes d’accés al
mar des la ciutat.
L’activitat que avui en dia s’hi desenvolupa i la de
la seva zona d’influència, defineixen i han marcat
el caràcter del passeig. En aquest sentit el passeig

sempre ha acomodat una gran varietat d’activitats,
que l’han portat fins i tot a nomenar els diferents
trams de la Rambla, de Canaletes, dels Estudis,
de Sant Josep, dels Caputxins i de Sant Mònica.
Popularment els diferents trams també s’han anat
sobrenomenant, alguns d’ells segons l’activitat
que han acollit o acullen en el tram central, com
és el cas de la Rambla dels Estudis, popularment
anomenada dels Ocellaires, la Rambla de Sant
Josep, anomenada de les Flors i la Rambla dels
Caputxins anomenada del Centre o més recentment
dels Pintors.
A l’àmplia oferta de la mateixa Rambla se l’hi ha
d’afegir els nombrosos atractors d’activitat que hi
ha al seu voltant, tant des del punt de vista cultural
- Museu d’Art Contemporani (MACBA), Centre de
Cultura Contemporània (CCCB), Museu Picasso,
Palau de la Música-, com de l’educatiu - l’ELISAVA
o Biblioteca Gòtic-Andreu Nin - .
Tots aquests generadors d’activitat influeixen,
directa o indirectament a la Rambla, bé com a destí
de trobada dels visitants, bé com a zona de pas o
com eix vertebrador d’activitats perifèriques.
El darrers anys, però, la Rambla ha sofert un fort
procés de terciarització, especialment l’últim quart
del segle XX, vinculat fonamentalment a l’augment
del turisme en aquest àmbit de la ciutat. Això ha
marcat el caràcter i l’ús del passeig, provocant un
èxode d’usuaris locals en les activitats quotidianes
del carrer i la pèrdua l’ús preeminent d’una rambla,
el passeig i gaudi de la ciutat.
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Títol:Barcelona: die Haupt Statt des Fürstenthums Catalonien, Autor: Stridbeck, Ioh, Any original: 1711, Font: Institut Cartogràfic de Catalunya
(imatge 1, pàgina dreta) Títol: Barcelona / Fra. Valego f., Autor: Valegio, Francesco, Any original: 1595, Font: Institut Cartogràfic de Catalunya

BRE U HI S TÒRI A

1.1 / HISTÒRIA DE LA RAMBLA DE BARCELONA

EL ORÍGENS

L’APARICIÓ DEL PASSEIG

En llengua àrab rambla significa “llit de riu” i és per
aquest motiu que s’ha cregut durant molt de temps
que la Rambla no era altra cosa que l’antic curs de
la riera “de Collserola”, una de tantes que baixaven
de la serra que tanca, pel nord, el pla de Barcelona.
Aquesta afirmació és certa en part, ja que la Rambla
original es corresponia amb la xaragall terraplenada
del torrent occidental de la ciutat, anomenat el
Cagalell, el qual es va convertir en un fossat defensiu
en construir la segona muralla de Barcelona.

A finals del segle XIV, en el regnat de Pere III
el Cerimoniós, es consolida el tercer recinte
emmurallat de la ciutat, abrasant tot el que avui
coneixem com ‘ciutat antiga’. En aquest nou context,
la riera es manté com a conductor d’aigües pluvials,
provocant en més d’una ocasió d’estralls a les
activitats que poc a poc s’hi anaven consolidant.

Per conèixer els orígens de la Rambla ens hem de
traslladar fins a mitjans del segle XIII, cap al 1260
quan sota el regnat de Jaume I la ciutat va executar
la construcció de la segona muralla de Barcelona,
el traçat de la qual transcorria pel marge de ponent
de l’antiga ciutadella. Aquesta construcció fou el
que transformà l’areny en una veritable riera. Tal
i com va explicar el geògrafs Pau Vila, les aigües
procedents de Collserola per la riera de Sant Gervasi
passaven vorejant la muralla romana i es van haver
de desviar per fora de la nova construcció per evitar
les inundacions dels nous carrers que sorgien entre
muralles, convertint l’areny en una veritable riera.
És posteriorment, quan el fort creixement de la
ciutat entre muralles durant el segle XIV va obligar la
construcció de petits nuclis d’edificacions, convents
i cases de pagès a les afores de les muralles. Així
va néixer, entre la muntanya de Montjuïc i l’actual
Rambla un nou nucli urbà, el barri del Raval.

imatge 1

LA CLAVEGUERA DE LA CIUTAT ANTIGA
Les fortes tensions urbanístiques i la ràpida
densificació ambdós costat de la riera va comportar
la ràpida transformació de les seves lleres. És així
com a finals segle XIV al llarg del nou llit de riera es
van anar establint activitats comercials, que per les
seves necessitats, eren molestes en la densa trama
de la ciutat entre muralles. Això va comportar que
la riera es transformés, no només en un recorregut
d’aigües pluvials, sinó en desguàs de claveguera
(1364).

En aquestes circumstàncies, el Consell de Cent
va decidir desviar el curs de la riera per fora de la
nova muralla, el que avui en dia coneixem com les
rondes de Sant Antoni i Sant Pau. De nou Pau Vila
va qualificar-ho com una veritable “magna creació
urbanística medieval”. És en aquest moment (1440)
quan l’espai alliberat pel desguàs d’aigües es
converteix en un espai pels ciutadans, la Rambla
comença a ser el passeig per excel·lència de
Barcelona.

LA PRIMERA RAMBLA
En el seu orígens el nou espai de la ciutat, l’únic
que l’entravessava en tota la seva totalitat, va ser
un espai del tot rústic. Hi van aparèixer alguns
horts urbans però ràpidament va esdevenir un
espai d’intercanvi i de comerç. S’hi aplegaven els
mercaders, artesans, firaires i pagesos per vendre
o intercanviar tota mena de productes. A l’estiu, s’hi
pesava la palla, a la tardor s’hi venia raïm. Per Sant
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Tomàs, durant les festes nadalenques, s’hi feia la
fira dels porcs. I durant tot l’any s’hi feien visibles
les inevitables taules de joc. Ràpidament l’espai
es consolida al segle XVI com un important eix
vertebrador de la ciutat. Aquest nou espai públic es
aprofitat per diferents institucions per instal•lar-hi
edificis destinats a l’ensenyament (l’Estudi General,
el col·legi de Cordelles i el col·legi de Betlem de
la companyia de Jesús) i temples parroquials: el
Pi (1329), Sant Just (1343) i Santa Maria del Mar
(1329-1384), el monestirs de Jonqueres i Santa
Eulàlia del Camp

barcelonina com el palau Moja, el palau Marc de
Reus i el de la Virreina.
El tram central del passeig a finals del segle XVIII es
consagra com a espai dedicat al comerç d’aliments,
de manera que quan la calçada central del tram
es definitivament habilitada com a passeig es fan
compatibles ambdues funcions, els matins per al
mercat i les tardes per al passeig.

Durant tot el segle XIX, especialment durant la seva
primera meitat, hi ha un fort desenvolupament de tot
el teixit burgès amb la construcció del Gran Teatre
del Liceu, la plaça Reial, l’aparició del tramvia al
llarg del passeig i l’obertura de nombrosos cafès

LA RAMBLA COM ESPAI DE PASSEIG
A principis del segle XVIII, en plena Guerra de
Successió (1701-1715) i amb l’arribada de Carles VI a
la ciutat de Barcelona, es van esdevenir els primers
intents per convertir la Rambla en un passeig per a
tothom. Durant aquest període, el Consell de Cent
executa el projecte de canalització per portar aigua
per us públic i s’hi planten el primers arbres, oms i
pollancres.
Cap a voltants de 1768 es dibuixa el primer projecte
de passeig de la Rambla a càrrec de l’enginyer
militar Pedro Martín Cermeño. El projecte presenta
les primeres idees d’un passeig unitari, ample i
rectilini. Al mateix temps al seu entorn comencen
a aparèixer els primers palaus de la burgesia
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(Conegut com a Corral de Comèdies i després com
a Cases de l’Òpera, va adoptar el nom de Teatre de
la Santa Creu i finalment Teatre Principal). com a
centre neuràlgic, el central es consagra com una
important àrea de mercat, i el superior es mante
com un sector marginal de la ciutat. Posteriorment,
cap a mitjans del segle XX, aquesta tendència
s’invertiria, la part alta del passeig es reconverteix
en el tram senyorial, al mateix temps que la part
baixa esdevé l’aparador del “barri Xino” amb la seva
particular decadència.

imatge 2

LA BURGESIA S’AFIANÇA DE LA RAMBLA
Al començament del segle XIX la triplicitat del
passeig de la Rambla es ja molt manifesta, amb
marcats contrastos entre els tres sectors: l’inferior
es converteix en l’escenari i aparador de la incipient
burgesia barcelonina amb el teatre de les Comèdies

imatge 3

(imatge 2) Títol: Vista de la Rambla y del Teatro del Liceo , Autor: Deroy ; Becquet , Any original: 1800, Font: Institut Cartogràfic de Catalunya
(imatge 3) Títol: La Rambla: Pla de la Boqueria, any 1910 , Autor: Família Cuyàs , Any original: 1910, Font: Institut Cartogràfic de Catalunya
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que omplen aquest espai com l’autèntic aparador
de la ciutat.
Els dèficits en l’espai públic dels sectors de la Rambla
i el Raval, i la gran quantitat de sòl que ocupaven les
ordres religioses en aquests àmbits, afavoreixen les
lleis de desamortització de l’època. Especialment
son afectats els convents dels caputxins, a la part
de llevant, convertint-se en la plaça Reial i el dels
carmelites a la de ponent, convertint-se en la plaça
de Sant Josep ( actualment Mercat de Sant Josep o
de la Boqueria).

Les tres últimes dècades del segle XX s’hi afegeixen
altres problemes com ara, la intensa circulació de
vehicles que dificulten el passeig dels vianants,
l’aparició dels establiments de comercials
“paquistanesos” dedicats a la venta de souvenirs de
cara al creixent turisme de la ciutat i les nombroses
protestes socials i accions violentes a conseqüència
de la inestabilitat de la transició política del país.

LA DECADÈNCIA DEL SEGLE XX
Al llarg del segle XX la Rambla va ser objecte
d’una forta degradació física acompanyada d’una
pèrdua progressiva de funcions. La progressiva
implementació del Pla Cerdà cap a finals del XIX,
principis del XX i la construcció del Passeig de
Gràcia com nou centre neuràlgic de la burgesia,
desemboca en una progressiva pèrdua de l’activitat
de l’alta societat barcelonina en tot el passeig.
Els diferents canvis en la política espanyola i
principalment la Guerra Civil Espanyola durant la
meitat del segle XX, provoquen greus desgràcies
al llarg del passeig. Un dels edificis més afectats
és l’església de Betlem amb la caiguda de la nau
central.

imatge 4

cosmopolita i internacional que coneix la ciutat, on
s’hi barregen principalment activitats terciàries i de
restauració.
Avui en dia no podem parlar d’una fragmentació
clara del passeig, tal i com havia passat en altres
èpoques, però si podem distingir un ús diferenciat
de l’espai central:
• El tram superior (Rambla de Canaletes) és
segurament el que manté un ús majoritàriament
local, en part gràcies a les facilitats d’asseure’s, i
com espai referent de trobada per el barcelonins.
• El tram central (Rambla dels Estudis i la de Sant
Josep) que continuen allotjant les parades de flors
i els antics ocellaires, és el de la Rambla més
densa i de més activitat.
• La Rambla del Caputxins és on trobem majoritàriament totes les terrasses dels restaurant i
finalment en el tram inferior (Rambla de Santa
Mònica) està clarament infrautilitzat, és un espai
desnaturalitzat.

LA RAMBLA DE SEGLE XXI
La creixent internacionalització de Barcelona
cap a finals del segle XX com a conseqüència
principalment dels Jocs Olímpics de 1992, i una
forta voluntat popular de recuperar la Rambla
com espai emblemàtic de la ciutat, ha desembocat
amb la Rambla que avui coneixem. El passeig més

(imatge 4) Títol: Mercat d’ocells a la Rambla, Autor:
Família Cuyàs , Any original: 1955, Font: Institut
Cartogràfic de Catalunya
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1.2 / LÍNIA DEL TEMPS
XVIII
750

1760

Dates rellevants de la Rambla
Fets històrics Fets històrics
de Barcelona a la Rambla

XIX
1780

1790

1800

1810

1820

1830

1774
Enderroc de la muralla medieval de Jaume I
S’inicia la urbanització de la Rambla

1776
Construcció del Palau Moja i
el Palau Marc de Reus

1768
Primer projecte de
passeig de la Rambla
per l’enginyer militar
Cermenyo
primers arbres a la
Rambla: Oms

La Rambla: passeig principal de la ciutat
Revolució Industrial,augment important
de la població, especialment a les ciutats

1823
Obertura del carrer
Ferran i de la plaça
Sant Jaume

1780
Obertura del
carrer Nou de la Rambla

es construeixen els principals
palaus de la burgesia catalana

1850

1860

el tram central del passeig es consagra
com a espai dedicat al comerç d’aliments

nous establiments freqüentats
per la burgesia barcelonina

La Rambla: passeig del comerç i intercanvi

1860
S‘hi inaugura la
font de Canaletes

1838
S’inicia la construcció de
l’eixample Massanés

1837
Inauguració
Gran Teatre del Liceu

es planten els
primers plàtans

1789
La Revolució Francesa
1773
Avalot de les Quintes

l’enllumenat públic amb
gas substitueix el d’oli

artesania
industrial

1872
Tercera guerra
Carlina
1873
La Primera República

RENAIXENÇA

NEOCLASSICISME

Carlos III

construcció
Eixample

EDAT CONTEMPORÀNIA

ROMANTICISME

MODERNISME

Trienni Lib.

Fernando VI

industria del cotó motor de
les ciutats industrials

Barcelona: ciutat industrial

IL.LUSTRACIÓ
ROCOCÓ

1893
Atemptat
al Liceu

consolidació de la via com eix de comunicació
entre l’eixample i el port a través del nucli antic

1833
Primera guerra Carlina
1823
Els Cent Mill fills
1835
de Sant Lluís
1808
Desamortització de
La Guerra del Francès
Mendizábal
1827
1846
1817
La Guerra dels
Segona guerra Carlina
El Canal d’Urgell
Malcontents

EDAT MODERNA

1884
Il.luminació de la
Rambla mitjançant
l’electricitat

La Rambla: passeig de tertúlia de cafès

Barcelona: ciutat comercial i preindustrial

Barcelona: ciutat comercial

1900

1888
Exposició Universal

1872
Primer tranvia de
cavall entre el Pla de la
Boqueria i Gràcia

1859
Pla Cerdà

s’oficialitzen les parades de
taules de flors a la Rambla

1890

1873
Rectificació alineació
de La Rambla
(Portaferrissa-Carme)

1861
Incendi del Liceu

1850
S’inicia la construcció de
l’eixample Rovira

Inquietud socialcrema de convents

1880
1872
Obertura del
Parc de la Ciutadella

La Rambla: passeig aristocràtic

durant diferents períodes es van
enderrocant les muralles de la ciutat

el Raval acull fàbriques d’indianes o
altres indústries en el seu interior

1870

1847
Obertura de la Rambla pels dos
extrems; superior, Porta Isabel II i
el de mar, porta de la Pau

1836
Construcció de la Plaça
Reial (antic convent de
Santa Madrona)

1772
Construcció del
Palau de la Virreina
1767
Expulsió dels
jesuïtes

1840
1836
Inauguració de
la Boqueria

1781
S’inaugura el servei de
lloguer de cadires

Dates rellevants
polítiques
Matriu sociocultural
i política
18

1770

Carlos IV

Fernando VII

Sexenni Lib.

Isabel II

Restauració Borbònica

Alfonso XII

Alfonso XIII
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XX

Matriu sociocultural
i política

Dates rellevants
polítiques

Fets històrics Fets històrics
de Barcelona a la Rambla

Dates rellevants de la Rambla

1900

1910

1920

1930

1912
Es comença a
generalitzar
l’enllumenat
públic i domèstic

1940

1950

XXI
1960

1970

1934
Pla Macià

1925
Plaça Catalunya

1952
Congrés Eucarístic
Internacional

1952
Fundació de l’Associació
d’amics, veïns i comerciants
de la Rambla

forta degradació física acompanyada
d’una pèrdua progressiva de funcions

obertura Via
Laietana

escoles professionals
– Industrial, del Treball

Barcelona: ciutat cosmopolita
1901
Creació de
la Lliga

crisis sector
del cotó

ciutat en
guerra

conservadorisme
postguerra

Barcelona: ciutat de Vanguardia

1914-1918
I Guerra Mundial
1911
Fundació CNT
1914
Mancomunitat de
Catalunya

1909
La Setmana Tràgica

nous usos i activitats, reconversió palau
March i centre d’art Santa Mònica

La Rambla: passeig dels treballadors

2010

2020

1994
Es cala foc al Liceu
1999
S’inaugura el nou Liceu

1971
Joan Miró, mosaic instal.lat
al paviment del Pla de l’Os
1971
Gratacels Drassanes

1925
Obre La Criolla, el gran
cabaret del barri xino

La Rambla: centre de la vida nocturna

2000

1979
Primer ajuntament
democràtic

1935
Alliberament de les
dependències militar
Santa Mònica i Drassanes

obertura de la Rambla al mar.
S’aixeca el monument a Colon

1990

1976
PGM - Pla General
Metropolità

1929
Exposició Internacional
de Barcelona

1904
Primer quiosc a l’alçada
de Canaletes

1980

1992
Centre d’Art Santa
Mònica
2004
Forum Universal de la Cultura
1992
Jocs Olímpcs de Barcelona

consolidació del eix com a passeig de vianants continu
al suprimir els punts de gir laterals del tràfic rodat

La Rambla: centre de actuacions i activisme
recuperació
financera

boon del creixement
metropolità

Barcelona: ciutat de desenvolupament

degradació de les activitats
en plantes baixes

La Rambla: carre internacional i centre turístic

reconversió tèxtil
i industrial

bombolla
inmobiliaria

Barcelona: ciutat Olímpica

crisis i recessió
mundial

economia del
coneixement

Barcelona: ciutat turística

1938
Batalla de l’Ebre
1931
La República
Catalana

1939-1945
II Guerra Mundial
1979
Estatut de Catalunya

1936
Aixecament franquista

EDAT CONTEMPORÀNIA
RENAIXENÇA

NOUCENTISME

MODERNISME
Restauració Borbònica

Alfonso XIII

NOVA CANÇÓ
2 República

Dictadura Franquista

Època democràtica

Juan Carlos I
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1.3 / QUÈ S’HA ESCRIT SOBRE LA RAMBLA

• “La calle mejor de la ciudad es la Rambla, que
la coge de un extremo a otro (...); es muy larga,
derecha, ancha, y hermosa; tiene varios órdenes
de árboles grandes, puestos a cordel en línea
recta (...)”

• Geografía. “La calle mejor es la Rambla, que va
de una parte a otra de la ciudad (...) es muy larga,
ancha y bella; tiene distintas clases de árboles
grandes, plantados en línea recta (...)”

• Testimoni de viatge. “Al vespre hem anat al passeig
de moda: la Rambla. Estava molt animat: els
senyors portaven els cabells arrissats i ondulats;
quedaven molt elegants i tots fumaven cigars. N’hi
havia un que duia monocle, que semblava retallat
del Journal des Modes de París; la majoria de les
senyores duien la graciosa mantellina, el llarg vel
de puntes que de dalt de la pinta penjava sobre les
espatlles; les seves mans delicades agitaven els
foscos ventalls oberts amb una gràcia especial.
Algunes senyores lluïen capells i xals francesos.
La gent seia sota els arbres, en bancs de pedra o
cadires col·locades en renglera a cada costat del
passeig; fins i tot en el carrer mateix, a l’exterior
dels cafès, seien en taules instal·lades al davant;
tot estava ocupat, tant a l’interior com a fora.”

1752 – Pedro Murillo Velarde
Geògraf. Langar (Almeria), 1696.
“Geografía histórica”

1772 – Juan Francisco Peyrón
Diplomàtic francès. Segle XVIII.
“Nou viatge a Espanya”

1725 – Vicente Bancallar, Marqués de San Felipe
Diplomàtic i historiador. Càller (Sardenya), 1669.
“Comentarios de la guerra de España”
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• “el passeig preferit de la bona societat barcelonina...
A l’estiu hi posaven cadires i es formaven rotllanes
que moltes vegades no se circumscrivien pas a les
vores del passeig i s’estenien tant que dificultaven
el trànsit de la fadrinalla presumida que, muda
fins a la darrera paraula de la moda, passejava la
seva gràcia Rambla amunt i Rambla avall”
Joan Amades; Històries i llegendes de
Barcelona (mitjans XIX)

• “escenari de la pantomima social, passeig de
persones desocupades”
Carles Soldevilla; Guia de Barcelona (1951)

• “Sota els paraigües passen les cortesanes del
carrer amb les seves anques d’euga pagesa,
meravelloses. És s’una procacitat descomunal
purament mecànica. Des dels arbres de la Rambla
sembla sentir-se –sense poder-se precisar d’on
ve- el soroll de duros de les taules de joc. Alguns
establiments tenen portes i finestres pbertes
de bat a bat. Entro a l’Excèlsior...no s’hi pot fer
un pas. Moltes estranguers. Xampany. Noies
amb brillants. Tothom sua una mica i sembla
congestionat; però quan els embriacs van ben
vestits no ho semblen mai tant. Les anques de les
senyoretes, fent aquells moviments de rotació tan
singular, continuen pasant amunt i avall, sota els
paraigües”

• “La Rambla és ja un indret pel qual hi trobem
turistes que es troben amb altres turistes, tots
plegats buscant la confirmació del que les guies
turístiques els han promès que hi veurien. La
immensa majoria dels establiments comercials
són d’hoteleria o de records, fins i tot els antics
quioscos de premsa. La profileració d’estàtues
humanes encara subratlla més la conversió de
l’indret en plató per a fotògrafs i camerràmans
amateurs. Fins i tot la presència d’immigrants es
posa al servei d’un nou sabor local, una diversitat
cultural entesa com una atracció més per
promocionar.”
Manuel Delgado; Guia secreta de la Rambla (2010)

Josep Pla; Diari personal (11 de febrer de 1919)

ESTUDIS PREVIS PEL FUTUR PLA DE LA RAMBLA

0_INTRODUCCIÓ

21

L a R a m b l a / i n t r o d u cc i ó / M E T O D O L O G I A

2 / METODOLOGIA DE TREBALL

LA RAMBLA
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2.1 / CONCEPTE D’ESPAI PÚBLIC
PRINCIPIS D’ACTUACIÓ
A l’hora de dissenyar qualsevol de les estratègies
per millorar la Rambla de Barcelona, i per tal
d’aconseguir els objectius que es marquin des del
districte de Ciutat Vella, s’ha d’intentar garantir en
tot moment que, els espais públics que es generin
com a resultat de l’aplicació d’unes estratègies,
tinguin en compte els trets fonamentals que un
ESPAI PÚBLIC DE QUALITAT hauria de contenir, per
tal de poder acomplir les funcions socials per a les
que està previst.
Aquestes característiques de l’espai públic les
anomenem principis d’actuació i han de ser
recomanacions qualitatives que han d’ajudar en la
presa de decisions en les millores de la Rambla.
Tot i així cal dir que, les limitacions pròpies d’un
document com el present, el grau de concreció del
qual no és el d’un projecte d’actuacions, han obligat
a que, alguns dels següents principis, només puguin
ser definits tangencialment. Seran, per tant, les
futures actuacions i els propis projectes executius
de l’espai públic del passeig, qui hauran de garantir
l’aplicació d’alguns d’aquets principis sobre com ha
de ser un espai públic:
principi 1. INCLUSIU

principi 5. SOSTENIBLE

principi 2. ACCESSIBLE

principi 6. AGRADABLE

principi 3.CONTEXTUALITZAT

principi 7. SEGUR

principi 4. MIXTE

principi 8. EFICIENT

principi 1. INCLUSIU

principi 2. ACCESSIBLE

La Rambla, com espai multifuncional i com a receptor
d’un ampli ventall d’usuaris i grups social:

La Rambla en el seu passeig central i les seves
voreres laterals, en tant que són zones d’intercanvi
i connexió;

• Ha de garantir un ÚS ADEQUAT dels diferents

GRUPS DE POBLACIÓ, atenent a les diferents
franges d’EDAT

• Ha de ser ACCESIBLES per a TOTS els ciutadans

• Ha de contenir espais d’ESTADA que afavoreixin

• No ha de tenir BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

ENCONTRES

• Ha de ser lo suficientment FLEXIBLE com per

acollir DIFERENTS tipus d’ACTIVITATS en
diferents moments del dia o diferents èpoques de
l’any.

a qui dona SERVEI

• Ha de donar PRIORITAT al moviment fluid

VIANANTS

• Ha de poder garantir una DISTRIBUCIÓ eficient

de MERCADERIES al llarg del passeig i als barris
a què dóna servei

• Possibilitar una àgil CIRCUL.LACIÓ dels vehicles

d’EMERGÈNCIA

ESTUDIS PREVIS PEL FUTUR PLA DE LA RAMBLA

0_INTRODUCCIÓ

23

L a R a m b l a / i n t r o d u cc i ó / M E T O D O L O G I A

principi 3. CONTEXTUALITZAT

principi 4. MIXTE

principi 5. SOSTENIBLE

L’espai públic de la Rambla i la seva zona
d’influència;

L’àmplia oferta de servis terciaris de les plantes
baixes del edificis de la Rambla són el marc
d’influència directa de l’espai públic; en aquest
sentit:

Les intervencions en el passeig han de tenir en
compte els següents criteris:

• Ha de tenir un CARÀCTER propi per

diferenciar-se d’altres espais.

• Ha de garantir la CONNECTIVITAT amb la resta

d’espais lliures del municipi.

• S’ha d’adequar als USOS predominants dels

espais que l’envolten.

• Ha de posar-se en relació amb els espais lliures

dels seus voltants.

24

• Han de garantir una HETEROGENEITAT

d’activitats que el qualifiquen

• Ha de ser capaç d’atreure un PÚBLIC VARIAT que

respongui a una oferta àmplia de serveis.

• Pel que fa a la selecció de materials, la seva VIDA

ÚTIL ha de ser dil.latada, de fàcil MANTENIMENT
i posible REUTILITZACIÓ ( =ECODISSENY ). Tot
plegat, implica un grau elevat de sostenibilitat
econòmica.

• MINIMITZAR la IMPERMEABILILTZACIÓ de les

superfícies a urbanitzar.

• REUTILITZAR aigües pluvials.

ME TOD OLO GI A

principi 6. AGRADABLE

principi 7. SEGUR

principi 8. INTEL·LIGENT

L’espai públic de la Rambla, en tant que zona
passeig, descans (cadires) i contemplació;

La gran afluència de visitants de la Rambla i les
nombroses activitats que s’hi desenvolupen;

• Ha de garantir una estètica agradable.

• Han de prioritzar la seguretat PASSIVA

• Ha de preveure un manteniment eficient del

mobiliari.

• Ha de contenir una presència destacada del VERD

URBÀ.

especialment en les hores no comercials

• S’ha d’aconseguir una gestió més EFICIENT

• Han de dificultar l’aglomeració de persones i

facilitar la una mobilitat fluida.

• S’han de minimitzar els espais enclaustrats
• S’han de preveure mecanismes per facilitar la

seguretat ACTIVA quan sigui necessària.

La Rambla, com espai multifuncional i com a
receptor d’un ampli ventall d’usuaris i grups
socials, ha d’incorporar, en la seva remodelació,
els avantatges que li pugui aportar la introducció de
noves tecnologies
de l’espai, en termes de MANTENIMENT,
CIRCUL·LACIÓ, IL·LUMINACIÓ,..

• Ha d’incorporar les dinàmiques dels vianants,

com a EMISORS i RECEPTORS d’informació, per
tal de gestionar eficientment els serveis que es
posen a la seva disposició

ESTUDIS PREVIS PEL FUTUR PLA DE LA RAMBLA

0_INTRODUCCIÓ

25

L a R a m b l a / i n t r o d u cc i ó / M E T O D O L O G I A

Sombres a la Rambla / Urbaning
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2.2 /COM ES FORMULA EL DOCUMENT

El present document té la vocació de ser un
recull, el més exhaustiu possible, de tots aquells
aspectes que són importants en relació a La
Rambla. Metafòricament parlant, hem construït
una prestatgeria formada per tants calaixos com
aspectes a tractar, i hem anat fornint-la i omplint-la
de contingut.
No ha estat el nostre objectiu el de realitzar una
anàlisi exhaustiu de cadascun d’ells, ni el de definir
estratègies de treball ni accions concretes, sinó
el de recopilar la màxima quantitat d’informació
que s’hagi produït en relació a aquest aspecte en
concret, agrupar-la segons un procés metodològic
basat en els sis eixos de treball que us desdcriurem
a continuació, i posar en valor els aspectes més
positius de La Rambla, alhora que posar en evidència
allò que té de negatiu.
Paral·lelament, hem volgut fer un treball de reflexió
envers l’espai públic, que pugui acompanyar la
presa de decissions que seguirà a aquests treballs.
En aquest sentit, podem dir que el document té
també una vocació pedagògica, en tant que hem
volgut ampliar el concepte i la visió sesgada que
de vegades es té de l’espai públic, per tal de fer
conscients l’administració pública, i la ciutadania
en general, de la importància de treballar els espais
lliures urbans, i de l’enorme interdependència de
tots els aspectes que hi prenen part.

La intenció del contingut del present document, per
tant, és la de ser totalment transversal. I és per això
que, a més de fer una reflexió sobre cadascun dels
objectes de treball, el present document recull:
• Entrevistes amb els diferents departaments
de l’Ajuntament de Barcelona, les tasques
dels quals tenen alguna rellevància a
La Rambla (veure llista d’entrevistes als
documents Annex). En relació a aquest tema,
cal dir que no s’han “transcrit” les entrevistes,
sinò que s’han sintetitzat extreient els
objectius, estratègies o dades rellevants, que
es desprenien de la conversa.
• Referències a altres documents (llibres)
que han tractat el tema de la Rambla. En
aquest cas, no hem volgut fer un resum
general de cadascun dels texts, sinó que,
a mesura que hem fet referència a temes
concrets, s’ha fet menció de com aquest
aspecte ha estat tractat per altres autors o
bé hem incorporat informació rellevant que
inclouen al document en qüestió. (veure
bibliografia als documents Annex).

Finalment, i en relació a l’estructura que li hem
donat al document, cal dir que l’hem subdividit en
tres BLOCS:
BLOC I: INTRODUCCIÓ, on hem volgut aportar
una lectura general de la qüestió, tot avançant els
principis sota els quals es regirà la informació que
conté el present document.
BLOC II: ANÀLISI, on s’estudiaran acuradament
cadscuns dels eixos de treball, tot esmicolant-los
en objectes de treball concrets que seran igualment
desenvolupats
BLOC III: DIAGNOSI, on s’extreuen les conclusions
derivades del bloc anterior, i s’apunten quins haurien
de ser les següents passes del Pla de la Rambla.

Tant les entrevistes com la referència a altres
documents, es diferencien per tenir el text
sombrejat, amb el color corresponent de cadascun
dels eixos de treball.
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2.3 /EIXOS DE TREBALL I CAMPS D’ACTUACIÓ

La complexitat d’estudi d’un dels passejos més
importants de Barcelona, especialment alhora de
recollir i analitzar tots els aspectes que influeixen
en aquest espai, ens ha portat a desenvolupar una
estructura metodològica específica per aquest
projecte.
El repte del present document no només era el
de recollir i endreçar tota la informació al voltant
de la Rambla, sinó també el de crear un marc de
treball que possibilités una lectura entenedora
sobre la situació actual del passeig i al mateix
temps dissenyés un mapa de treball- base per les
intervencions futures.
Aquest mapa conceptual - que veiem a la imatge
de la pàgina anterior - s’ha originat a partir del
concepte de “ciutat intel·ligent”, al considerar que
la Rambla recull tots els elements d’una petita
ciutat dintre La Ciutat.

Camp d’actuació
INFORMACIÓ

Sub camp
d’actuació
(subgrup)

cultura
institucional

biblioteques

centres
educatius

noves
tecnologies

CULTURA +
LLEURE

eix del CONEIXEMENT

OCI

industria
cultural

cultura
popular

Objecte de
treball

En aquest sentit el marc de treball s’ha classificat
en SIS CAMPS D’ACTUACIÓ: Transport, Persones,
Activitat, Medi i Físic i Natural, Cultura i Lleure i
Governança.
Alhora, cada camp d’actuació, es subdivideix en
SUBGRUPS o SUBCAMPS D’ACTUACIÓ.

Aquest marc de treball amb objectes independents,
però al mateix temps agrupats en diferents
categories (camps i subcamps d’actuació), l’hem
anomenat MAPA CONCEPTUAL i ens permet tenir
una radiografia sobre tot allò que té a veure amb la
Rambla.

TRANSPORT >
Transport Públic i Transport Privat
PERSONES >
Grups Social i Accions Socials
ACTIVITATS >
Usos Programats i Usos no programats
MEDI FÍSIC I NATURAL>
Continent i Contingut

Doncs bé, cada SUBGRUP conté un nombre
d’objectes de treball, que són els elements específics,
les unitats mínimes, sobre els que es treballa a la
Rambla. I cada OBJECTE DE TREBALL s’analitza
independentment, amb la finalitat d’observar les
seves particularitats i, el més important, la seva
interrelació.

Finalment cal dir que, cada camp d’actuació té
associat el seu EIX DE TREBALL:
TRANSPORT > Eix de la Mobilitat
PERSONES > Eix Social
ACTIVITATS > Eix Econòmic
MEDI FÍSIC I NATURAL> Eix Morfològic

CULTURA + LLEURE >
Informació i Oci
GOVERNANÇA >
Gestió Administrativa i Mediació

CULTURA + LLEURE > Eix del Coneixement
GOVERNANÇA > Eix de la Gestió
Per tant, cada vegada que parlem d’accions,
intervencions o objectius ho farem en referència
al marc que ens doni l’Eix de Treball concret, tot
preveient les possibles afectacions que es poden
produir entre cadascun d’ells.

GESTIÓ
ADMINISTRATIVA

concessions
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TRANSPORT- EIX DE LA MOBILITAT
L’eix de la MOBILITAT treballa el camp d’actuació
del TRANSPORT, i recull i analitza els principals
moviments dels vehicles motoritzats que circulen
per la Rambla. tot diferenciant entre TRANSPORT
PRIVAT i TRANSPORT o servei PÚBLIC.
Es tindrà en compte el paper dels mitjans de transport
o servei públic - METRO, AUTOBUS, TAXI i BICING i del transport privat, on cal dir que agafen un pes
important els VEHICLES COMERCIALS, els quals
serveixen a les activitats de la Rambla i dels barris
veïns, i requereixen d’àmplies zones de CÀRREGA
I DESCÀRREGA específiques, o els VEHICLES DE
NETEJA. A més a més, s’apuntaran les pautes de la
mobilitat generada pels propis VEÏNS.

30

PERSONES – EIX SOCIAL

ACTIVITAT – EIX ECONÒMIC

L’eix de SOCIAL treballa el camp d’actuació de les
PERSONES, i recull i analitza els diferents GRUPS
SOCIALS que utilitzen i conviuen a la Rambla, i les
ACCIONS SOCIALS que hi desenvolupen.

L’eix ECONÒMIC treballa el camp d’actuació de
les ACTIVITATS i recull i analitza els diferents
generadors econòmics que desenvolupen la seva
activitat al llarg del passeig.

En relació als grups socials, es diferencia entre
aquells que hi viuen i treballen, TEIXIT VEÏNAL i
ASSOCIATIU i TREBALLADORS- , i aquells que s’hi
apropen puntualment per visitar-la - TURISTES I
VISITANTS. I en relació a l’estudi de les accions que hi
tenen lloc, hem diferenciat les accions ESTÀTIQUES
- asseure’s, observar, parlar i menjar-, i les accions
DINÀMIQUES - passejar i creuar- , tot entenent que
qualifiquen de diferent manera l ‘espai públic.

L’activitat econòmica s’entén com un ús PROGRAMAT
de l’espai públic, i per estudiar-la, ha estat
classificada entre les activitats que requereixen de
CONCESSIONS, bàsicament les que tenen lloc al
passeig central - ANTICS OCELLAIRES, FLORISTES
i QUIOSCOS-; i les que compten amb una LLICÈNCIA
D’ACTIVITAT, com ara totes les que es desenvolupen
als edificis del passeig - RESTAURANTS, COMERÇOS,
HOTELS, APARTAMENTS TURÍSTICS, OFICINES I
MERCATS-.

MEDI FÍSIC I NATURAL - EIX MORFOLÒGIC

CULTURA I LLEURE – EIX DEL CONEIXEMENT

GOVERNANÇA – EIX DE LA GESTIÓ

L’eix MORFOLÒGIC treballa el camp d’actuació
del MEDI FÍSIC I NATURAL i recull i analitza els
elements materials que es troben al passeig i les
superfícies que l’embolcallen.

L’eix del CONEIXEMENT treballa el camp d’actuació
de la CULTURA I LLEURE, i recull i analitza tots
aquells dinamitzadors culturals que s’hi donen cita
a La Rambla.

L’eix de la GESTIÓ treballa el camp d’actuació de
la GOVERNANÇA i recull i analitza l’activitat que
desenvolupen tots els agents, públics i privats, que
gestionen temes relacionats amb la Rambla.

L’eix es subdivideix en els elements pròpiament del
PAISATGE URBÀ, dins el subgrup del CONTINENT
i els objectes que es situen en VIA PÚBLICA, dins
el subgrup del CONTINGUT. El primer afecta
principalment la propietat privada, a l’incidir sobre
EDIFICIS i FAÇANES; i el segon incideix sobre
tots aquells objectes de mobiliari urbà que es
troben a l’espai públic, com ara la SENYALÈTICA,
PAVIMENTS, ARBRAT, SENYALITZACIÓ, SEMÀFORS,
CLAVEGUERAM; així com qualsevol altre element
vinculat a l’activitat privada que té lloc a la via
pública, com ara les TERRASSES i VETLLADORS,
QUIOSCS, etc.

S’han classificat en dos subcamps: INFORMACIÓ
I OCI. En el primer, es fa referència a aquells
CENTRES CULTURALS, EDUCATIUS, etc. que
transmeten o atresoren algun tipus de coneixement,
i tenen seu a la Rambla. I el segon subgrup - OCI -,
recull principalment aquelles activitats que tenen
relació amb el lleure dels seus usuaris, i que hem
volgut diferenciar en els relacionats amb allò que
podríem anomenar CULTURA INSTITUCIONAL, la
INDÚSTRIA CULTURAL i la CULTURA POPULAR.

Aquest camp d’actuació es subdivideix en dos
subcamps, la GESTIÓ ADMINISTRATIVA i la
MEDIACIÓ. El primer fa incidència en la gestió de
les CONCESSIONS, SUBVENCIONS i/o LLICÈNCIES,
que s’atorguen a les activitats al llarg del passeig. I
el segon subgrup descriu els principals mecanismes
de gestió de la SEGURETAT, el MANTENIMENT i la
PARTICIPACIÓ CIUTADANA en relació a La Rambla.
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2.4 / FASES D’ACTUACIÓ

L’objecte del present estudi, tal com s’ha mencionat
anteriorment, no només és el de fer un recull de la
situació actual de la Rambla, sinó també el de ser
el punt de partida, o quilòmetre cero, per tot un
seguit d’actuacions que s’han de produir al llarg del
passeig. Intervencions, que han de venir guiades
per un mateix full de ruta, basat fonamentalment en
el MAPA CONCEPTUAL i una pautada metodologia
d’intervencions o FASE D’ACTUACIONS.
I és precisament la seqüenciació d’aquestes fases
de treball, el que ens ha de donar com a resultat
la definició dels OBJECTIUS, el planteig de les
ESTRATÈGIES i l’execució de les ACCIONS.

Fase d’anàlisis
i participació

Fase de
redacció

OBJECTIUS

ESTRATÈGIES

OBJECTIUS
Els objectius són la finalitat del present document,
el motiu pel qual s’han desenvolupat aquests
estudis previs. És a dir, que són les conclusions de
totes les anàlisis i diagnosis efectuades o recollides
fins el moment, i que han de marcar la pauta de les
actuacions que s’implementin a la Rambla.
Els objectius parteixen d’una primera fases
d’anàlisis de tota la documentació generada en
relació al passeig, així com de l’anàlisi de la seva
situació actual. Aquests treballs que s’han realitzat
conjuntament amb els diferents departaments de
l’Ajuntament de Barcelona, els quals han originat
un objectius inicials que han de ser treballats
conjuntament en un procés de participació ciutadana
que els validi i n’incorpori de nous, per tal d’obtenir
el que seran els OBJECTIUS FINALS de la Rambla.
En aquest sentit, el present document classifica els
objectius en generals, per a cada eix de treball o
camp d’actuació, i en objectius específics, que seran
aquells relacionats amb els objectes de treball
concrets.
ESTRATÈGIES

Fase d’implementació de
propostes

ACCIONS

Les estratègies són el “modus operandi” que ha de
desenvolupar els diferents objectius, i aportaran
les directrius d’iniciativa pública o privada, sempre
dirigides per l’equip de treball del Pla de la Rambla
del propi ajuntament.

De la mateixa manera que els objectius estaven
estructurats en els 6 Eixos de treball, les estratègies
poden funcionar bé per Eixos de treball o bé per
objectes de treball.
En aquest sentit, una mateixa estratègia de treball
definida a partir dels objectius, podrà incidir sobre
diferents Camps d’actuació o subgrups del Mapa
conceptual, per tal que la intervenció sigui integral
i afecti tots els elements que tenen alguna cosa a
veure. És evident, doncs, que caldrà una coordinació
eficient i eficaç de la gestió del procés.

ACCIONS
Les accions són l’última fase en el procés d’intervenció
a la Rambla, i fan referència a les actuacions físiques, normatives, etc. - de transformació, que
podran tindre lloc; la part executiva.
És important, docns, remarcar que cada acció que
s’implementi pot ser independent de les altres,
i seguir una programació econòmica i temporal
diferenciada; tot i així, sempre ha d’estar entesa dins
de la globalitat, i tenim molt en compte les possibles
afectacions que sobre les altres estratègies i/o
objectius pugui produir.
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La Rambla / ANÀLISI

Títol:La Rambla; floristes, any 1955 , Autor: Família Cuyàs, Any original: 1855, Font: Institut Cartogràfic de Catalunya
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bloc II
ANÀLISI
LA RAMBLA

LA RAMBLA

A N À L I SI

BLOC II : ANÀLISI

Aquest BLOC II conforma el gruix del present
document, en tant que conté una anàlisi detallada
de cadascun dels eixos de treball, tot particularitzant els camps d’actuació en objectes de treball
concrets, els quals seran degudament analitzats.
Cadascun dels eixos de treball, i tal com s’ha explicat
anteriorment, contindrà subgrups o subcamps
d’actuació, que serviran per classificar tots els
objectes de treball que s’han analitzat.
En aquest sentit, hem intentat que cadascun dels
objectes de treball estigui maquetat a mode de fitxa,
de manera que puguin ser treballat independentment.
Per tant, i com que entenem que aquest és un procés
totalment dinàmic, aquesta estructura permet que
cadascun dels eixos, a mode de prestageria, tingui
la capacitat d’afegir nous “calaixos” , si es considera
necessari, o de treure’n algun dels existents, si es
considera que no resulten adients.
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3 / MEDI FÍSIC I NATURAL

Imatge de la Rambla a l’encontre amb la Plaça Reial / Urbaning
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3.1 / INTRODUCCIÓ

CONTINENT I CONTINGUT

La Rambla / eix mor fològic / INTRODUCCIÓ

La Rambla / eix mor fològic / CONTINENT
La Rambla / eix mor fològic / CONTINGUT

L’eix morfològic té per objecte de treball el MEDI
FÍSIC I NATURAL, amb la intenció d’analitzar, sota
un mateix paraigües, tot allò que va construint el
paisatge de La Rambla. Evidentment, molts dels
aspectes que aquí s’esmenten, tenen altres lectures
des de l’àmbit econòmic, social, etc. i així seran
recollits a l’eix de treball corresponent.
Però abans d’entrar a esmicolar tots els elements
que conformen l’espai públic, hem considerat
important entendre la Rambla en totes les seves
dimensions i escales, per aportar una perspectiva
global al complex procés de descriure un element
amb tantes implicacions a nivell urbà:
• La seva relació amb la ciutat metropolitana
de Barcelona, fins a transcendir al territori de
Catalunya, si tenim en compte la component
identitària d’aquest carrer – ENTENDRE
L’ESCALA DE LA RAMBLA - .

A més a més, si parem atenció a com es
materialitza l’espai públic, hem de fixar la mirada
sobre l’embolcall que conforma la “U” urbana, o
superfícies horitzontals i verticals del carrer - , i
sobre els elements que necessita per tal d’acomplir
les seves funcions de mobilitat, espai d’estada,
activitat comercial, etc., així com totes les servituds
que d’elles se’n deriven.
Llavors, ens adonarem de la gran quantitat d’objectes
- CONTINGUT - que es superposen en un mateix
espai, i de com, la seva convivència amb les persones
i les activitats que aquestes desenvolupen, és un de
les claus de l’èxit o del fracàs d’un espai públic, en
el sentit de si afavoreixin o dificulten la creació d’un
espai de reunió. Igualment, els rerefons o escenaris
de la nostra quotidianitat – CONTINENT: façanes,
paviments i voreres – són fonamentals per crear
entorns agradables i atractius per ser viscuts.

• La forta component històrica que ha acabat
definint el seu traçat i les trames que a ella
s’hi aboquen – ENTENDRE LA TRAMA - .
• I, finalment, la seva configuració com a
suma de les 5 rambles històriques que es
succeeixen per forma el que entenem com
a La Rambla de Barcelona – LA RAMBLA DE
LES 5 RAMBLES -.
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3.1.1 / ENTENDRE L’ESCALA DE LA RAMBLA

La Rambla te una dimensió multiescalar. En el
sentit que pertany a un imaginari col·lectiu associat
a la ciutat de Barcelona, alhora que transcendeix la
localitat d’aquest espai.
Per tant, qualsevol actuació que tingui per objectiu
afectar, d’una o altra manera, la seva imatge física
(que és l’àmbit de treball que en aquest capítol ens
ocupa), ha de tenir en compte que la imatge de
La Rambla serà la que es projecti cap a l’exterior,
alhora que haurà de ser la que representi als veïns
que la utilitzen quotidianament.
D’una banda, i tenint en compte un nivell de
proximitat, cal destacar la seva posició estratègica
al bell mig del centre històric, entre el barri del
Gòtic i del Raval i, així com la seva vocació de cordó
umbilical entre la Plaça Catalunya, punt neuràlgic
de la ciutat que actua d’intercanviador de mobilitat,
i el mar, un dels principals atractius turístics de
Barcelona.
Mentre que d’altra banda, des de la perspectiva
d’un element territorial i tenint en compte la xarxa
d’espais lliures de la ciutat, és important apuntar
la seva vocació natural de riera, que connecta la
muntanya de Collserola, a través de l’escorrentia
de les seves aigües cap al mar. Tot plegat, la
converteixen en un dels eixos cívics verds més
imortants dels sistema d’espais lliures de la ciutat.

LA RAMBLA METROPOLITANA

LA RAMBLA I ELS BARRIS

A una escala urbana i/o metropolitana, es pot
considerar La Rambla com un carrer metropolità.
Si bé no tant per la seva dimensió física, com pel
que representa dintre de l’imaginari col·lectiu de
Barcelona, per als propis residents de la ciutat i de
l’àrea i regió metropolitana.

La Rambla pot ser entesa com la carena de l’ametlla
històrica de Barcelona. Un element de sutura
o de separació; un espai llindar on conflueixen
recorreguts que connecten el barri del Gòtic i el del
Raval.

Es tracta d’un carrer emblemàtic en què la ciutadania
es veu representada, atès que s’ha convertit en una
de les imatges més potents de Barcelona, entesa
com a capital de la regió metropolitana i del conjunt
del territori de Catalunya.
En aquest sentit, La Rambla és la cara de Catalunya
davant el món exterior. I així és com ho demostren
els diferents rankings elaborats pel diferents
organismes (Enquestes al Pla Estratègic de
Barcelona, “Dream Cities” – Treball de recerca
inclòs al llibre “Multiramblas”).
Per tant, és evident que s’ha de treballar per
aconseguir una imatge de la Rambla que representi
la societat catalana.
Pl.
Catalunya

I en aquest sentit, la Rambla té dues cares, dues
façanes, cadascuna de les quals pertany a un dels
dos barris i, per tant, es veu influenciada per les
dinàmiques radicalment diferents de cadascun
d’ells.
En definitiva, és el lloc on s’aboquen totes aquelles
activitats, serveis, etc., que bé no tenen cabuda a les
atapeïdes trames urbanes de tots dos, o bé s’han
concebut en una simbiosis directa amb aquest
carrer.
Tot i així, La Rambla ha acabat per desenvolupar
un caràcter propi que la singularitza com un
espai diferenciat, les especificitats del qual no es
corresponen, directament, amb els valors intrínsecs
de cap dels dos barris.
Collserola

Gòtic

La Rambla

El Raval
Mediterrani
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MULTIRAMBLAS

PLA ESTRATÈGIC DE TURISME DE BCN

INTELLIGENT COASTS. M. Gausa / S. Bianchini / L. Falcon

IMATGE DE BCN en els MERCATS EMISORS

Cap. 1 DREAM CITIES

Cap. 2 BCN-MAR: UN NUEVO CONCEPTO URBANO

Es tracta d’una anàlisi que “...pretén estudiar

És interessant fer esment d’aquest capítol, atès
que planteja una reinterpretació de la xarxa urbana
de Barcelona, basant-se en l’estructura de rieres,
entre les quals, es troba La Rambla.

Concretament, els paràmetres definitis són:

Concretament, es planteja una visió de la Barcelona
“multicapas”, construïda a partir dels eixos
territorials mar - muntanya (camins romans i
rieres), que podria ser interpretada a través d’una
relectura dels elements territorials en direcció
Besòs – Llobregat.

aquell conjunt d’indicadors capaços de significar
quins i quants són els factors que influeixen en
l’arribada de viatgers als diferents destins.”

• Imatge urbana o “postal” de la ciutat
• Monument o element icònic emblemàtic
• Lloc atractor o gran espai d’encontre i
confluència: La Rambla, en un 58,1%
• Lloc característic amb caràcter o ambient
singular. La Rambla / Centre històric amb un
64,5%
• Gran contenidor ritual/cultural
• Event o festa popular
• Atmòsfera o “tret” identitari de la ciutat
• Esdeveniment històric associat

L’objectiu fonamental d’aquesta reinterpretació és
la de posar de rellevància la franja costera, i la del
Parc Natural de Collserola, en relació als carrers
de l’Eixample, Travessera i Ronda de Dalt, entre
d’altres. La nova matriu, tanmateix, generaria nodes
que, combinats amb espais arterials de relació, com
La Rambla, generarien una seqüència d’espais
públics que dinamitzarien la vida urbana.

El Pla estratègic de turisme té com a un dels
seus objectes d’estudi, el de recollir informació
que permeti analitzar la imatge que tenen de
Barcelona els ciutadans de diferents països del
món. Tant dels que ja l’han visitada, com dels que
encara no ho han fet.
De tot plegat, destaquem les següents qüestions
que es planteja, i quines són les respostes en
relació a La Rambla:
Què creus que és el millor de Barcelona com a
destinació turística?
Les Rambles i altres llocs de referència, dels
que sí que han estat: un 12,6%, i dels que no han
estat: un 10,2%
3 paraules que defineixin Bcn:
Les Rambles ocupen el 10é lloc, repsecte a
l’opinió de qui sí que hi ha estat, i el 16é dels que
no hi ha estat. Tot plegat, respecte d’un recull de
18 paraules.
Finalment, a les conclusions de l’estudi s’apunta
que, sobretot, pels que sí han estat a Barcelona,
“reforcen la imatge positiva de la ciutat en base a

dos descobriments molt clars: les activitats d’oci
que s’hi desenvolupen i Les Rambles.”
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3.1.2 / ENTENDRE LA TRAMA URBANA

A continuació reproduïm dues fonts documentals a
partir de les quals entendre el naixement de l’espai
de La Rambla, així com la formació de tot el teixit
urbà dels barris del Gòtic i del Raval, a les seves
vores.
Juntament amb la línia de temps més historicista
que hem dibuixat a la introducció (Bloc I), ens pot
servir per superposar tres visions del naixement de
La Rambla, en relació a la ciutat.

Plànol de Barcelona. Ramon Alabern. Any 1858
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya
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MULTIRAMBLAS.

LA CIUTAT VELLA DE BCN.

INTELLIGENT COASTS. M. Gausa / S. Bianchini / L. Falcon

UN PASSAT AMB FUTUR. Joan Busquets et at.

CAP 2 . LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MARCA.
EL CARÀCTER

TIMELINE. EL PROCÉS EVOLUTIU (P.114)

El TimeLine elaborat pel MultiRamblas, descriu el
caràcter que ha anat adoptant La Rambla al llarg
dels anys, per elaborar una línia de temps que
ens demostra la plurifuncionalitat dels terrenys
que, històricament, ha ocupat:

Una altra manera d’explicar la configuració
actual de La Rambla, ens la dona J.Busquets,
quan analitza la manera en què s’han format les
trames urbanes adjacents.

LA RAMBLA...
P.114

• Fins al 1250

RIERA

• 1250 – 1350

FOSSA

• 1350 – 1450

CAMÍ DE VORA

• 1450 – 1700

FRONTERA INTERIOR

• 1700 – 1800

ALBEREDA

• 1800 - 1840

SALÓ

• 1840 - 1860

CARRER MAJOR

• 1860 – 1905

PASSEIG CENTRAL

• 1905 – 1939

GRAN VIA CÍVICA

• 1943 -1975

LLOC D’ENCONTRE

• 1975 – 1992

GRAN ESPAI PÚBLIC

• 1992- 2010
ATRACTOR

ESPAI

CREACIÓ DE LA TRAMA URBANA. (P. 169)

Concretament, és interessant dibuixar la xaraxa
actual de carrers, classificant-los en funció de si
es tracta de “Carrers de Camins” – grafiats amb
taronja, que estructuren els tres barris de Ciutat
Vella, tot basant-se en les xarxes de camins
històrics al voltant dels quals es van edificar les
cases que habitualment tenen origen artesà.
I els “Carrers de Cases”, grafiats amb morat ,
que són fruit d’operacions planificades urbanísticament, des del inicis del segle XIX.

ICONO/
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3.1.3 / RAMBLA DE LES 5 RAMBLES
RAMBLA DE CANALETES
Allò que avui anomenen La Rambla, no és pas un
sol carrer, sinò que està formada per una successió
de 5 rambles amb caràcters diferenciats els quals,
malgrat formar part d’un únic àmbit (La Rambla
de Barcelona), es singulartizen en trets identitaris
històrics:
• Rambla de Canaletes, on es situa la Font de
Canaletes que li dona nom.
• Rambla dels Estudis o dels ocellaires, on
al segle XVI s’hi trobava l’Estudi General, que
li dona nom, o la Universitat, que tancava la
Rambla pel nord i va ser enderrrocada al
1843.
• Rambla de Sant Josep o de les Flors, front
al Mercat de La Borqueria, on es situen les
parades de flors del propi mercat.
• Rambla dels Caputxins o del Centre, que
pren el nom del convent que hi albergava.
• Rambla de Santa Mònica, s’obre al mar
al 1774, quan s’enderroquen les muralles,
i prén el nom del convent que s’ubicava on
actualment trobem el Centre d’Arts Santa
Mònica.
Darrerament, se li ha donat el nom de Rambla del
Mar, al tram que creua el port fins al Maremagnum.
Tot i així, no serà objecte del present estudi.
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RAMBLA DE SANT JOSEP O DE LES FLORS

RAMBLA DELS CAPUTXINS O DEL CENTRE

RAMBLA DE SANTA MÒNICA
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3.2 / CONTINENT

Imatge aèria de la Rambla / Urbaning
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3.2 / CONTINENT
Ja ens hem referit a la definició del “Continent” d’un
carrer, a l’inici d’aquest document. Ens cal però, fer
esment de com ordenarem aquest capítol.
En primer lloc, ens referirem a les SUPERFÍCIES
HORITZAONTALS. Concretament, a com s’han
distribuit les superfícies horitzontals entre els
diferents tipus de trànsit, i la relació que s’ha
generat entre elles.
I, en segon lloc, farem uns breus apunts sobre la
importància de les SUPERFÍCIES VERTICALS - les
façanes de les edificacions-, fent especial incidència
en les plantes baixes.
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SUPERFÍCIES HORITZONTALS

SEGREGACIÓ DE TRÀNSITS
En conjunt, la Rambla té una longitud d’aproximadament uns 1.200 m i una superfície d’entorn els
52.000 m². Si analitzem la distribució en superfície
dels diferents trànsits que acull, ens adonem que
el 42,3% es destina al passeig central, el 31,6%
és ocupat per les calçades rodades i les voreres
laterals representen el 26,1% de la superfície
total. És per tant ben evident que, la segregació de
trànsits, ha esmicolat la superfície total del carrer,
malgrat que la proporció de 2 terços destinada per
al vianant és adequada.
La Rambla de Canaletes és la més curta. Aquest
tram és el que destina menor proporció de la seva
superfície a les voreres laterals (20,7%). Per contra,
respecte els altres trams, és on s’hi destina major
proporció de superfície a les calçades (37,7%).
La Rambla dels Estudis és el tram amb una major
proporció de superfície destinada al passeig
central (47,8%). Contràriament, és en aquest tram
on trobem el punt de menor amplada de la secció
(assolint uns escassos 23 m d’amplada).
La Rambla dels Caputxins és el tram de major
longitud (aproximadament el 30% de la longitud
total de la Rambla).
La Rambla de Santa Mònica és el tram on proporcionalment es dedica menor superfície al passeig
central (40,0%) i a la calçada (26,6%). Tanmateix,
la proporció de superfície destinada a les voreres
laterals és la més elevada de la Rambla (33,4%).
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Superfícies

Vorereslaterals
Zonadevianants
Jardineres/Parterres

Passeigcentral
Zonadevianants
Jardineres/Parterres
Quioscs/Parades
AccessosTMB

Calçada
Zonadetrànsitrodat

TotalRambla

Longituddelpasseigcentral

TotalRambla

Ramblade
Canaletes

Rambladels
Estudis

RambladeSant
Josep

Rambladels
Caputxins

RambladeSta.
Mònica

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

m²

13523

26.1%

1475

20.7%

1408

21.0%

1815

23.3%

2936

23.5%

5889

33.4%

m²
m²

13100
423

25.3%
0.8%

1475
0

20.7%
0.0%

1408
0

21.0%
0.0%

1815
0

23.3%
0.0%

2936
0

23.5%
0.0%

5466
423

31.0%
2.4%

m²

21897

42.3%

2958

41.6%

3205

47.8%

3188

40.9%

5486

43.9%

7060

40.0%

m²
m²
m²
m²

20906
103
697
191

40.4%
0.2%
1.3%
0.4%

2837
0
70
51

39.9%
0.0%
1.0%
0.7%

3043
0
162
0

45.4%
0.0%
2.4%
0.0%

2843
103
218
24

36.5%
1.3%
2.8%
0.3%

5288
0
120
78

42.3%
0.0%
1.0%
0.6%

6895
0
127
38

39.1%
0.0%
0.7%
0.2%

m²

16321

31.6%

2678

37.7%

2083

31.2%

2791

35.8%

4070

32.6%

4699

26.6%

m²

16321

31.6%

2678

37.7%

2083

31.2%

2791

35.8%

4070

32.6%

4699

26.6%

m²

51741 100.0%

7111 100.0%

6696 100.0%

7794 100.0%

m

1194.4 100.0%

128.9

193.5

227.2

10.8%

16.2%

19.0%

12492 100.0%

352.5

29.5%

17648 100.0%

292.3

24.5%
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VORERES LATERALS

PASSEIG CENTRAL

CALÇADA

L’amplada de les voreres laterals oscil·la significativament durant tot el traçat.

El passeig central de la Rambla discorre amb unes
amplades que van des dels 10 m fins els 30,65 m.

En la banda del Raval, aquesta oscil·lació va des
d’una amplada mínima de 0,95 m -en alguns punts de
la Rambla dels Estudis- fins una amplada màxima
d’uns 14 m -en la Rambla de Santa Mònica-. Cal
destacar que l’amplada màxima de la vorera en el
tram dels Estudis mai arriba a superar els 2,95 m.
En general, les amplades se situen entre els 2,50 i
els 5,00 m.

La major part dels elements d’urbanització -arbrat,
enllumenat, armaris d’instal·lacions, etc.- se situa
en les franges perimetrals, establint una barrera
física i visual a la permeabilitat transversal de la
Rambla.

A grans trets, l’amplada de les calçades laterals se
situa entre els 3,55 m i els 5,70 m, però puntualment
se supera aquesta amplada, arribant fins els
9,10 m -Rambla de Santa Mònica-. Pel que fa a la
distribució funcional, varia segons el tram.

Per la seva banda, la vorera del costat del barri
Gòtic oscil·la entre unes amplades mínima d’1,80
i màxima d’uns 14 m -ambdues en la Rambla de
Santa Mònica-. En general, les amplades se situen
entre els 3,00 m i els 5,50 m.
Puntualment, a les voreres s’annexionen espais de
major amplitud a mode de places.

El punt de menor amplada se situa en l’encreuament
amb els carrers de Portaferrissa i del Carme. Per
la seva banda, la màxima amplitud del passeig es
troba en la Rambla de Santa Mònica, on l’espai s’obre
a mesura que s’aproxima al Moll de Drassanes.

En la banda del Raval, el tram més pròxim a la
plaça Catalunya disposa d’una calçada amb dos
carrils, en el tram central es passa a un únic carril
i, finalment, en l’últim tram de la Rambla de Santa
Mònica s’amplia fins a tres carrils. A més, el tram
central disposa d’una franja d’estacionament -per
a motocicletes, zones de càrrega/descàrrega,
reserves d’hotels i parades de bus-.

La disposició actual del diferents elements -ja
siguin elements físics o activitats sotmeses a
llicència- redueix la zona lliure de pas dels vianants
que, en alguns punts, pot arribar a ser de tan sols
5m. Veure Eix Social: MOURE’S

En la banda del Gòtic, la calçada es desenvolupa en
un únic carril, tret del tram més proper a la plaça
Catalunya, on apareix un segon carril. En la major
part existeix una franja d’estacionament -excepte
en el tram enfront del Mercat de la Boqueria-.
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SUPERFÍCIES HORITZONTALS

LA “U” URBANA

RAMBLA DE CANALETES

RAMBLA DELS ESTUDIS

La morfologia de la Rambla, entesa com al conjunt
generat per la seva amplada i les alçades de les
edificions, varia considerablement la seva secció
al llarg de tota la longitud, configurant diverses
percepcions de la mateixa.

Aquest primer tram té forma d’embús. S’inicia amb
una amplada d’uns 48 metres, que acaben amb uns
41, a l’alçada del carrer del Bon Succés. L’amplada
del tram central es manté més o menys fix, al
voltant dels 23 metres, mentre que són les voreres
els elements que absorveixen la disminució de la
secció. En el cas de la vorera del Raval, es passa
dels 9 metres als 3, a la part més baixa.

El total de la secció fluctua entre els 40 i els 23
metres d’amplada. És a dir, que es redueix uns 20
metres a mesura que baixem La Rambla. Igualment,
en aquest cas, el passeig central es redueix a la
meitat ( de 20 a 10 metres), mentre que les voreres
passen d’uns 6 metres a 1 metre, a la banda Raval, i
de 8 a 3 a la banda Gòtic.

Els trams de més amplitud corresponen als dos
extrems, on l’amplada de la secció es manté superior
als 40 m. En especial, la Rambla de Santa Mònica
assoleix amplades superiors als 55 m, i on s’aprecia
un progressiu desdibuix dels plans contenidors de
l’espai com a preludi de l’arribada a l’espai obert del
Moll de Drassanes.
La Rambla dels Estudis esdevé el tram que pateix
un major estrangulament, ja que la secció es
redueix fins a uns 23 m d’amplada, just a l’alçada de
l’esglèsia de la Mare de Déu de Betlem i del Palau
Moja.
La Rambla de Sant Josep i la dels Caputxins
constitueixen el tram de secció més constant, entorn
dels 33 m d’amplada, amb una longitud de 579,7 m
que representa el 48,5% de la longitud total.
Tot i així cal dir que la percepció que es té, com
a vianant, de la proporció del carrer, no és la que
ve donada per les edificacions, sinò la que ens
dibuixen les rengleres d’arbrat, i tots els element
arrambats a les vores dels passeig central. És a dir
que, en comptades ocasions, la perspectiva és la de
tota l’amplada del carrer, per tant, la percepció és
sempre una mica sesgada.
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Pel que fa a les edificacions, es mantenen al voltant
dels 20 metres, la qual cosa dona com a resultat
una proporció de carrer de 1:2 / 1:2.5.

La proporció entre l’ample de carrer i l’alçada de
les edificacions es manté igual que al tram anterior.
Per tant, atès que l’amplada es redueix considerablement, es reforça la percepció de l’espai que es
constreny, generant un coll d’ampolla.
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RAMBLA DE SANT JOSEP O DE LES FLORS

RAMBLA DELS CAPUTXINS O DEL CENTRE

RAMBLA DE SANTA MÒNICA

El tram fins al carrer Hospital i el Pla de la Boqueria,
i a excepció de les dues Rambles anteriors, es manté
pràcticament constant al voltant dels 33 metres.
Amb l’excepció puntual de l’espai del Palau de la
Virreina, que s’eixampla fins als 40 metres.

Destaca per ser el tram més llarg de La Rambla
(representa gairebé un terç del total), i la seva
dimensió es manté igualment constant al vostan
dels 34 metres, a excepció de la part més baixa, on
la façana del Teatre Principal corba la vorera del
Raval, i obliga a un gir en el traçat del carrer que
estreny el passeig fins als 13 metres, i les voreres
laterals entre el 1,50 i els 2,50 metres.

El darrer tram de La Rambla és el més ample de
tots, tot i que també el més irregular pel que fa a la
configuració dels seus límits. Fluctua entre els 46 i
els 57 metres i compta amb eixamplaments puntuals
com ara al Centre d’Arts Santa Mònica, la Plaça del
Teatre o la Plaça del Portal de La Pau. Pel que fa al
passeig central, s’inicia amb uns 14 metres i arriba
als 31 al front de l’Avinguda Drassanes. Igualment,
les voreres són molt irregulars i en la part baixa
s’estrenyen fins al 1,80 metres. La proporció de
La Rambla, en aquest tram i sobretot en el final,
s’esvaeix cap a un espai menys acotat, abocat a
l’obertura al mar.

Les edificacions es mantenen amb una alçada
similar als anteriors trams. Per tant, la percepció
de La Rambla és la d’un espai més ampli.

A mesura que baixem La Rambla, l’alçada de les
edificacions es redueix una mica, tot afavorint una
imatge de La Rambla més esponjada
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SUPERFÍCIES HORITZONTALS

LA “U” URBANA
Analitzant el pes específic de cada tram dins del
conjunt de la Rambla, s’observa com la Rambla
de Santa Mònica representa el tram de major pes
pel que respecta a la seva superfície (un 34,2%
de la superfície total), essent també el tram on es
concentra la major quantitat de superfície destinada
a passeig central (32,2%), voreres laterals (43,6 %) i
calçades (28,8%).
En l’altre extrem es troba la Rambla dels Estudis,
que representa la menor quantitat de superfície
respecte del total (12,9%), així com de superfície
destinada a voreres laterals (10,4%) i calçades
(12,8%).
Per la seva banda, la Rambla de Canaletes és el
tram de menor pes pel que respecta a la superfície
de passeig central respecte del total (13,5%).
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RAMBLA DE CANALETES

RAMBLA DELS ESTUDIS
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RAMBLA DE SANT JOSEP O DE LES FLORS

RAMBLA DELS CAPUTXINS O DEL CENTRE

RAMBLA DE SANTA MÒNICA
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FAÇANES

INSTITUT DEL PAISATGE URBÀ
Manel Clavillé + Josep Muntanyà + http://w110.bcn.cat/portal/site/PaisatgeUrba
L’INSTITUT

Les superfícies verticals que embolcallen La Rambla
són el rerefons escènic de tot allò que ocorre al
seu bell mig. No es tracta però d’una escenografia
muda, sinó que és el fidel reflex del modus vivendi
dels espais privats que s’amaguen, o es deixen
entreveure, a través dels llenços més o menys
permeables de les edificacions.
Sovint passen desapercebudes en un marc com
aquest, on d’una banda, la vibració i la vida de La
Rambla enlluernen el vianant. I d’altra, les dues
fileres de plàtans a ambdós costats del passeig
central, juntament amb tot un seguit d’elements que
veurem a continuació, limiten una visió completa de
la “U” del carrer.
Pel que fa a l’estat de conservació d’aquests
paraments, hem de tenir en compte que es tracta
de façanes d’edificacions inserides a la trama de
la Ciutat Vella de Barcelona, amb tot el que això
representa; tant pel que fa a la singularitat d’alguns
elements històrics, com a la longevitat de molts d’ells.
En aquest sentit, seria interessant fer una lectura
integral de l’estat de conservació del conjunt.
Finalment, i per tal d’entendre els llenços de façana
en tota la seva amplitud, haurem de tenir en compte
no només la seva materialització, sinó també la
configuració i respecte per la proporció i tractament
dels buits, així com de tots aquells elements que s’hi
insereixen - com ara els necessaris per a proveir
de serveis les edificacions- els quals poden entorpir
una correcta apreciació del conjunt.
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L’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat
de Vida (IMPUQV) és un organisme autònom local
constituït per acord unànime del Consell Plenari
de l’Ajuntament de Barcelona, el 27 de juny de
1997.
Els seus orígens, però, es remunten al 1986, any
en què l’Ajuntament va llançar una campanya que,
amb el lema “Barcelona, posa’t guapa”, convidava
els barcelonins a rehabilitar els seus edificis.
Amb els anys, aquella iniciativa s’ha convertit
en un amplíssim projecte de transformació
i millora de la ciutat i ha generat tot un sector
d’activitat municipal associat als nous conceptes
de “paisatge urbà” i “qualitat de vida”. Amb la
creació de l’Institut, l’Ajuntament culminava
el procés d’estructuració d’aquest nou sector
d’activitat, optant pel model organitzatiu més
idoni per ajustar la gestió del paisatge urbà a les
necessitats dels ciutadans, les entitats i el sector
privat, veritables protagonistes de la conservació
i la millora de la ciutat.

OBJECTIUS
• Protegir, mantenir i millorar els valors
paisatgístics que conformen la imatge de
Barcelona i vetllar per l’ús ordenat i racional
del paisatge urbà, com a instrument decisiu per
a la conservació de l’entorn.
• Promoure la participació de la societat civil
i del sector privat, tant en la responsabilitat
del manteniment com en la recuperació del
paisatge i la promoció dels seus valors.
• Coordinar les actuacions de totes les instàncies
que intervenen en lapreservació i la millora del
paisatge urbà i la qualitat de vida, i proposar les
normatives orientades a la protecció i millora
del paisatge urbà i a la regulació dels seus
usos.
• Dur a terme la gestió de l’Ordenança Municipal
del Paisatge Urbà de la ciutat de Barcelona,
gestionant l’ús publicitari de la via pública i el
que vagi lligat a les concessions municipals en
aquesta matèria.
• Promoure Barcelona i el seu model de
transformació urbana com a referent per al
conjunt de ciutats del món.
• Exercir les funcions de Secretariat de la
Comissió Mixta de Protecció del Paisatge Urbà.
• Gestionar la tramitació de tots els ajuts a la
rehabilitació i millora del parc d’edificis de la
ciutat.
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INSTITUT DEL PAISATGE URBÀ
Manel Clavillé + Josep Muntanyà + http://w110.bcn.cat/portal/site/PaisatgeUrba
ELEMENTS DE LA RAMBLA ON S’HA INTERVINGUT
RESTAURACIÓ EDIFICIS I ELEMENTS
MODERNISTES
• Restauració paviment ceràmic del Pla de l’Ós
• Rehabilitació de l’escala Jujol i accessos de
l’Ateneu Barcelonès
REHABILITACIONS DE FAÇANES
• Rehabilitació porxos mercat de la Boqueria
• Rehabilitació façana Reial Acadèmia Ciències i
Arts de Barcelona
ACTUACIONS EMBLEMÀTIQUES
• Rehabilitació façana Reial Acadèmia Ciències i
Arts de Barcelona
PLA DE RECUPERACIÓ DE MITGERES
• Mitgera dels Gats

ESTRATÈGIES APLICADES

ESTRATÈGIES PROPOSADES

• Incentivar les actuacions privades de conservació
i millora del paisatge urbà protagonitzades per
ciutadans, associacions i sector privat.
• Canalització de recursos públics: campanya
d’ajuts Barcelona posa’t guapa.
• Canalització de recursos privats: patrocini i
compensació paisatgística.
• Orientar les actuacions privades sobre
el paisatge urbà per tal d’aconseguir que
contribueixin a crear un entorn harmònic i una
millor qualitat de vida.
• L’Ordenança dels usos del paisatge i la seva
gestió.
• Els codis del paisatge (cromàtic, identificadors
comercials i urbans).
• Actuacions especials de promoció del paisatge
urbà de Barcelona: Rutes i publicacions del
paisatge.

• Cuidar la imatge de La Rambla, tant de dia com
de nit, tot tenint en compte la fractura que es
produeix entre tots dos moments.
• Gestió unitària de La Rambla des d’un organisme
únic, dintre de l’ajuntament de Barcelona, o més
concretament des de Districte Ciutat Vella.
• Més inspeccions per controlar que, els pactes
a que s’han arribat amb les llicències o
concessions dels diferents elements que operen
a La Rambla, coincideixin amb la realitat.
• Cuidar la presència d’elements de les botigues
sobre l’espi públic, i la il3luinació de rètols i
comerços.
• Donar una solució per als contenidors
d’escombraries de les parades de flors.
• Ordenar els armaris de serveis.
• Tenir més presència en la presa de decissió
dels nous elements de mobiliari urbà que
s’implanten a La Rambla.
• En general, endreçar i posar ordre en tots els
elements que s’acumulen al carrer.
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SUPERFÍCIES VERTICALS
FAÇANA RAVAL
La façana del Raval està orientada a l’est, per tant,
està il·luminada pel sol de matí, fins al migdia. La
blancor d’aquesta llum li confereix una presència
important quan surt el sol a La Rambla.
La parcel·lari del carrer, a les dues bandes és
bastant similar. Està format per unitats amb
façanes una mica més llargues que la mitjana dels
dos barris, atès que no es van formar per agregació
al voltants dels camins, com en general ho són les
perpendiculars a La Rambla, sinó que, des d’un bon
inici, li donen front a un carrer jeràrquicament més
important.
L’esquema de les façanes, igualment, es repeteix
a tot el llarg del carrer, amb una planta baixa més
entresòl, un parament de façana continu i un ritme
de buits i plens pautat.
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Les plantes pis estan configurades amb buits
de proporció vertical, i la gran majoria compten
amb balcons, individuals o correguts. Aquest
fet, li proporciona un joc de llums i ombres a les
façanes, que combinades amb les ombres de
l’arbrat conformen uns llenços de façana plens de
moviment.
La imatge general de la façana del raval és més aviat
la d’un carrer residencial a l’ús del centre històric,
puntejat amb alguns elements singulars com el
Liceu o el Teatre Principal.
El seu estat de conservació és relativament bo, ja
que s’han dut a terme un gran nombre de rehabilitacions de les façanes. Tot i així, caldria revisar
l’aspecte i estat de moltes de les plantes baixes.
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SUPERFÍCIES VERTICALS
FAÇANA GÒTIC
La façana del Gòtic està orientada a l’oest i, per tant,
està il·luminada pel sol de tarda, més groguenc que
el de matí, per amb una potència que reforça els
clarobscurs que es generen amb els balcons i els
arbres del passeig central.
Respecte a l’esquema vertical de la façana tipus,
respon al mateix esquema que la del Raval, tot i que
el conjunt d’aquesta banda és menys homogeni, en
el sentit que s’hi troben més singularitats, atès que
pertanyen al barri més antic de la ciutat, i per tant
contenen, o han patit, més transformacions que
qualsevol altra part de ciutat vella.
El seu estat de conservació, a l’igual que al Raval,
és relativament bo. I caldria, igualment, revisar
l’aspecte i estat de moltes de les plantes baixes.
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SUPERFÍCIES VERTICALS
FAÇANA CENTRAL
A La Rambla es dona la particularitat que, al passeig
central, es situen nombrosos elements arrambats a
les vores, els quals proveeixen de serveis diversos
els usuaris del tram central.
Com a conseqüència, des de les voreres laterals, el
vianant obté una imatge distorsionada del passeig,
o més ben dit, no té una imatge del passeig, ja que
la successió d’aquests elements actua a mode de
barrera visual, tal com observem a les imatges
D’alguna manera, sembla que haguéssim acceptat
que La Rambla només es viu des de l’espai central,
i no importa la imatge que d’aquest carrer se’n faci
des de les voreres; on, per cert, es situa un nombre
no menyspreable de botigues de tota mena, plenes
a vessar de turistes al llarg de tot el dia.
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Així, els límits entre l’espai central i les calçades
es converteix en un espai residual on encabir tots
aquells objectes que, tot i ser necessaris per al
funcionament dels artefactes que poblen La Rambla,
semblen no trobar un lloc adient per ubicar-s’hi.
Ens referim als darreres dels kiosks, de les terraces
dels bars, les parades de flors, etc. que no han tingut
cura en ser dissenyats amb el mateix tacte en tots
els seus laterals.
El resultat és el d’una secció que, en compte de
ser el de la “U” urbana clàssica, es converteix en
una “W”, amb 4 façanes. I l’efecte, el de dos carrers
laterals, tot reforçat pels plàtans arrenglerats a les
dues bandes, segregat d’un espai central. Tots tres
desvinculats visualment, i deslligats de la idea més
que dessitjable d’espai únic per aquest carrer.
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SUPERFÍCIES VERTICALS
PLANTES BAIXES
Les plantes baixes de qualsevol carrer determinen
clarament el seu caràcter.
Aquesta afirmació pot tenir dues justificacions molt
concretes:
/ D’una banda, el camp visual dels vianants es situa a
uns 1,50 metres per sobre de la superfície, i assoleix
un àmbit de poc més del doble d’aquesta alçada. És
a dir, que si no aixequem la mirada voluntàriament,
la imatge que d’un carrer ens emportem és la que ve
definida per la configuració de les plantes baixes.
/ D’altra banda, el tipus d’activitat que s’hi ubica,
defineix clarament un tipus d’ususari determinat,
una franja horària d’ús predominant i una imatge
d’aparadors, que acaba definint, igualment, l’espai
públic al qual s’aboca.
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SUPERFÍCIES VERTICALS
PLANTES BAIXES
PERCEPCIÓ VISUAL GENERAL
En relació a la percepció visual, la imatge de
les plantes baixes de La Rambla és la d’un
eix essencialment comercial, on les botigues
competeixen encarnissadament per captar l’atenció
al vianant, tot atreient-lo amb colors, rètols vistosos
i mostradors, formats, de vegades, pels propis
productes a la venda que ocupen l’espai de pas de
les voreres.
En aquest sentit, cal dir que la imatge de les plantes
baixes de La Rambla es presenta força atapeïda
d’elements.
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/ D’una banda, val a dir que, en tots els casos,
la configuració dels aparadors, rètols i buits de
façana, hauria de donar compliment a l’Ordenança
de Paisatge de la ciutat, segons la qual s’ha de
respectar la configuració i proporció del buit original
i endarrerir els aparadors i rètols per tal de mantenir
l’aspecte exterior tal com va ser projectat. A més a
més, cap element pot sobresortir del pla de façana,
sigui un rètol, productes a la venda, etc.
En aquest sentit, és evident la dificultat de fer aplicar
aquesta normativa a tots els establiments, atesa la
disbauxa d’alguns trams de façana de La Rambla,
sobretot a la part més baixa. Només són fàcils de
controlar, aquells casos en què es rehabilita la
façana, i es rep una subvenció directa de l’Insitut de
Paisatge, el qualen fa un supervisió dels projectes
a executar. En aquests casos, es vetlla per que es
tingui especial cura a l’hora de definir la imatge
exterior d’una activitat.

/ D’altra banda, és important destacar la diferent
percepció que es té de La Rambla durant el dia
i a la nit. En la franja horària diürna, on tant els
establiments comercials com els de restauració
estan oberts, la imatge d’un carrer dinàmic i vibrant
es fa palès; malgrat tot allò que, estèticament, es
podria millorar.
A la nit però, les botigues abaixen persianes i
la imatge és ben diferent. Volem fer especial
incidència en aquest aspecte, atès que la major part
de les persianes són metàl·liques, amb escassa
permeabilitat cap a l’interior, i estan pobrament
il·luminades. L’efecte és el d’un front de façana
mort, que provoca una sensació d’inseguretat en
passejar per les voreres.
En aquest sentit, cal destacar la campanya de
“Persianes netes” que du a terme l’institut de
Paisatge Urbà”.
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EN FUNCIÓ DEL TIPUS D’ACTIVITATS
Pel que fa als usos de les plantes baixes, cal dir que
aquest document, reserva un capítol específic a l’Eix
econòmic, que aprofundeix en la incidència que les
diferents activitats tenen a l’hora de configurar un
espai públic concret. En el present capítol, però,
volem fer referència a la incidència sobre l’espai
públic, de la imatge que projecten les botigues, els
hotels, o els bars i restaurants.
En concret, ens referirem a tres grups d’activitats,
així definits pel Pla d’Usos vigent en el moment de
la redacció del present document, ja que presenten
unes característiques físiques comunes i, per tant,
problemàtiques similars:

/ Les botigues: en aquest apartat podríem fer
diferents grups en funció del producte que
ofereixen. Tot i així, ens volem centrar únicament en
les de souvenirs; per dos motius: són un grup molt
nombrós d’establiments els que venen aquest tipus
de gènere, i tenen una incidència molt important
a l’espai públic, no només per l’ocupació de la via
pública, sinó per la gran quantitat de turistes que
atreuen.
El principal problema que generen, des del punt
de vista físic, és el de la sobre ocupació de l’espai
de pas del vianant amb els productes a la venda, i
la sobreocupació de la façana. En tots dos casos,
aquesta tendència hauria de ser penalitzada, atès
que no respecta l’Ordenança de paisatge, i perquè
dificulta la fluïdesa del trànsit per les voreres, a més
de generar una imatge desordenada de la façana
poc atractiva i de baixa qualitat.

/ Els hotels i pensions: no presenten força
problemes a l’hora de materialitzar la façana, atès
que, el valor patrimonial i arquitectònic de l’edifici on
s’ubiquen, sol ser un valor afegit al propi hotel. En
aquest sentit, el tractament que reben les façanes
és d’intervencions mínimes. Tot i així, hi ha un
nombre considerable de pensions, la qualitat dels
quals no és la dessitjada. Malgrat que no ocupen
les plantes baixes, generalment indiquen la seva
ubicació mitjançant rètols poc cuidats als accessos
dels edificis.
/ Els bars i restaurants: al igual que les botigues de
souvenirs, ocupen l’espai de pas del vianant, amb
els taulers d’informació dels serveis que ofereixen,
preus, ofertes, etc. Generalment, aquests taulers
tornen a ocupar l’espai de les terrasses al tram
central, cas que en tinguin. Els rètols lluminosos
amb els noms dels establiments, sovint també
desvirtuen la configuració de la planta baixa.
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SUPERFÍCIES VERTICALS
PLANTES BAIXES
RETOLACIÓ
Aquest és un aspecte fonamental en la imatge d’un
carrer. És per això que la ordenança de paisatge
urbà de Barcelona hi posa molta incidència en definir
acuradament, però donant una certa flexibilitat, la
manera en què cada botiga ha d’ubicar els seus
rètols, a més dels tendals, marquesines, i qualsevol
altre element de la façana ( web…)
Ens interessa però especialment la retolació, en tant
que, habitualment, és l’element que més rellevància
pren, atès que es tracta del principal reclam per
atreure l’atenció del vianant, bé sigui amb la mida,
colors, llums, etc.
I és per això que a l’Institut de Paisatge Urbà,
s’afanyen en definir acuradament la manera en
què aquests rètols han de ser ubicats, per tal que
el seu impacte no vagi en detriment del conjunt que
representa l’edifici que allotja aquesta activitat.
A continuació us presentem la fitxa proposta que
estan elaborant.
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INSTITUT DEL PAISATGE URBÀ http://w110.bcn.cat/portal/site/PaisatgeUrba
FITXA PROPOSTA DE RETOLACIÓ
ESQUEMA

F2

CRITERIS D’INTERVENCIÓ SOBRE LA IMATGE EXTERIOR DELS LOCALS
COMERCIALS EN PLANTA BAIXA A LA CIUTAT DE BARCELONA
Aplicació pràctica de l’Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà

INICIAL

L’Institut de Paisatge Urbà de
Barcelona té un paper fonamental en
tot allò que tingui a veure en endreçar,
rehabilitar, millorar, etc. la imatge
exterior dels edificis de la ciutat.

Esquemes gràfics de col·locació.

I-1

L’Ordenanaça dels Usos del Paisatge Urbà de la Ciutat de Barcelona vetlla pel manteniment de la composició arquitectònica de les
façanes, no tant sols en aquells edificis que estan protegits de manera singular, sinó també del conjunt de la trama urbana; entenent que
és un dret de tots els ciutadans el gaudi d’un entorn endreçat i harmònic. Les plantes baixes formen part d’aquest paisatge i la imatge
comercial configura bona part la la percepció que en tenen els ciutadans. Així doncs, aquesta imatge comercial haurà de ser compatible
amb la composició dels edifics on se situa i les característiques del seu entorn.

INTEVENCIONS DISTORSIONADORES

Entorns i edificis protegits pel Catàleg del Patrimoni Arquitectònic (en qualsevol grau de protecció)
Els edificis catalogats mereixen un major respecte i cal tenir-hi una especial cura. És per això que han de ser tractats d’acord amb les
seves característiques específiques i tenint en compte les directrius de la fitxa del catàleg existent en cada cas. Es respectarà sempre els
elements de composició de la façana deixant visible la seva composició original, els ritmes i tots els elements arquitectònics. S’utilitzaran
materials adequats a l’edifici on s’ubica.
Característiques de les intervencions

1c
1b

1. Característiques de la imatge exterior
Façana
Les intervencions sobre les plantes baixes dels locals han de respectar la composició, materials i colors originals de la façana (art. 40 de
l’OUPU).
No són admissibles les següents actuacions:
a. Marquesines que no siguin pròpies de l’edifici
b. Canvis de materials o colors com són aplacats que abasten únicament l’àmbit del local, pintat de la façana de colors corporatius, etc.
c. Instal·lacions adossades a la façana: focus, aires condicionats, caixes de connexions, alarmes, etc...
d. Altres elements adossats a la façana: plafons identifcadors o publicitàris que no siguin el rètol identificador del local.
Buits arquitectónics, fusteries i persianes
Les intervencions estaran d’acord amb la composició de l’edifici. L’especejament i colors de les fusteries han de ser harmònics amb la
resta de les plantes baixes (art. 40 i 51 de l’OUPU).
No són admissibles les següets situacions:
e. Canvis en la proporcions dels buits
f. Aparadors, fusteries o persianes que envaeixin la via pública o la façana. Cal respectar els brancals.
g. Utilització de colors corporatius per pintar fusteries i persianes.
h. Utilització del buit arquitectónic com a element identificador més enllà del propi rètol (vinilització d’aparadors, pintat de persianes,
incorporació de logos o altres elements decoratius en persianes, etc...)
2. Característiques generals dels rètols. Condicions de col·locació.
Tot seguit, es proposen uns criteris per a l’aplicació de l’OUPU en el cas concret de la col·locació d’identificadors en plantes baixes.
(Regulat a l’OUPU pels art. 52 i següents).
Caracterísitques generals:
a. El disseny del rètol haurà d'incorporar el sistema d'il.luminació més adequat a les seves característiques, tenint en compte que el rètol
i la seva llum artificial es consideren un sol element.
b. No s'admeten efectes lumínics: pampallugues, dinamismes, etc...
Rètols identificadors dins els buits arquitectònics:
Col·locació preferent dels rètols identificadors. Cal que compleixi amb les següents característiques:
c. La forma del rètol seguirà la morfologia del forat arquitectònic.
d. Ha d’estar per darrera de motllures i altres elements arquitectónics. Sempre que sigui possible, el rètol estarà endarrerit un
mínim de 25 cm del pla de façana. Quan la fusteria original estigui a una distància inferior a 25 cm del pla de façana s'admetrà
un rètol laminar adossat a la fusteria, que sempre haurà d'estar endarrerit en relació al pla de façana.
e. Mides: La superfície del rètol no excedirà el 30% de la superfície del buit.
Rètols identificadors sobre el pla de façana:
Si no és possible col·locar el rètol dins del buit arquitectònic, pot col·locar-se un únic rètol sobre el pla de façana amb les condicions
següents:
f. El rètol estarà format per lletres, signes o línies, retallats, sense fons i ancorats un a un, i no excedirà els 12 cm de gruix.
g. El rètol ha de tenir en compte la composició formal de l'edifici.
h. Mides: l'amplada del rètol no pot superar l'amplada de la llinda de l'obertura. L'alçada ha de ser inferior al 50% de l'espai lliure
entre la llinda i el límit superior.
Rètols bandera:
A nivell general, només s’admeten rètols bandera en els establiments de farmàcia, hotels, aparcaments públics i caixers automàtics.
i. Condicions generals d’ubicació: Fixat a la façana i en perpendicular a aquesta. Dins l’àmbit de la planta baixa i pròxim a l’accés al
local. L’alçada mínima de pas serà de 2,20 m
j. Característiques: El rètol ha d’estar directament fixat a façana, sense ancoratges ni mecanismes vistos
k. Mides: Per a carrers de fins a 10 m: 0,30 m2, amb una volada màxima de 60 cm
Per a carrers de més de 10 m: 0,42 m2, amb una volada màxima de 70 cm
Mides especials per a elements singulars (veure fitxes de farmàcies i hotels)
(*) L’aplicació d’aquests criteris haurà de ser compatible amb l’acompliment de l’Ordenança d’Edificació i altres normes que puguin
afectar.
La intervenció sobre la imatge exterior dels locals comercials, inclosa la col·locació de rètols identificadors, està subjecte a Llicència
Urbanística.

1a

1d

En
relació
als
rétols,
estan
desenvolupant un codi, aplicable a tota
la ciutat de Barcelona, que permeti
adaptar la retolació de les botigues als
criteris de composició de les façanes,
i als principis de decoro i ordenament
implícits a l’Ordenança dels Usos del
Paisatge Urbà de Barcelona.

1c

1c

1g
1f

1g
1h

RÈTOLS DINS DEL BUIT ARQUITECTÒNIC

2c

2e

2i,j,k

2d

RÈTOLS SOBRE FAÇANA

àmbit ocupció rètol

En aquesta direcció, treballen en unes
fitxes del tipus de la que adjuntem
a continuació, per tal de facilitar
la implantació dels identificadors
a botigues, comerços, locals de
restauració,...

2g

2h

Es poden consultar altres fitxes existents d’aplicació de l’OUPU.
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Elements del contingut de la Rambla / Urbaning
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A N À L ISI MEDI F Í SIC I N AT UR A L

3.2 / CONTINGUT

A continuació farem una relació detallada de tots
aquells elements que conformen el contingut de
l’espai públic.
Tot centrant l’atenció en la proliferació d’elements
de mobiliari urbà, però sense deixar de banda
altres objectes de treball més concrets com ara els
paviments, edificis buits, etc.
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EDIFICIS CATALOGATS

EDIFICIS PROTEGITS

La preservació del patrimoni construït de la ciutat,
és important per tal de mantenir viu el teixit urbà,
en tant que tingui la capacitat de ser habitat,
físicament, pels seus usuaris, i alhora pugui ser
gaudit, visualment, per la societat en general que
viu la ciutat.

Cultural d’Interès Local). Tanmateix, les actuacions
possibles a les finques que en formen part
s’estableixen en les fitxes dels edificis catalogats
individualment.

Per tal de fer efectiva aquesta preservació, les
edificacions poden ser protegides amb diferents
figures administratives.
La que s’aplica més comunment als edificis
singulars, en sí mateix, o per pertànyer a un conjunt,
és la de la seva inclusió al Catàleg de patrimoni
arquitectònic de Barcelona (http://w10.bcn.es/
APPS/cat_patri/home.do), mitjançant la concreció
en un pla especial.
En el cas de la Rambla, el conjunt està inclós en
aquest catàleg, amb un nivell de protecció B (Bé
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Hi ha però d’altres graus de protecció, com ara
el A (Bé cultural d’interès nacional - BCIN), que
s’apliquen en casos més singulars. Cponcretmanet,
els edificis grafiats amb morat, estan catalogats
d’aquesta manera, com és el cas del Palau Moja,
l’Esglèsia de Betlem, el Palau de la Virreina, el Teatre
del Liceu, el Convent de Santa Mònica i les Reials
Drassanes-, amb la delimitació del corresponent
àmbit de protecció.
Finalment, també cal dir que allò que s’anomena
patrimoni verd, també és objecte de protecció. En
aquest sentit, des del 2010, el conjunt de l’arbrat de
la Rambla també ha estat inclòs al Catàleg d’arbres
d’interés local.

A N À L ISI MEDI F Í SIC I N AT UR A L

EDIFICIS BUITS

És important destacar tres edificis que romanen
buits a La Rambla. Es tracta d’edificacions d’una
entitat molt important, no només pel seu volum,
sinò per allò que han representat a La Rambla. Tots
tres es situen a la part baixa, entre el final de La
Rambla dels Caputxins i la de Santa Mònica.
1 / L’antiga Foneria de Canons, situat a l’inici de
la Rambla, és propietat de la Generalitat. Va ser
construit al 1777, i posteriorment reconvertit en
foneria de campanes; des del 1858 fins al 1920, va
ser la seu del Banc de Barcelona.
2 / L’edifici del Sector Naval, propietat del
Ministerio de Fomento, es situa a la part més baixa
de La Rambla, al costat del Centre d’Arts Santa
Mònica.

3 / L’antic teatre Principal (veure Eix del
Coneixement, l’apartat de teatres), va tancar
portes al 1996, després de tractar, sense èxit, de
reinventar-se, engolit per la carrera meteòrica
agafada pel Liceu, Actualment és propietat del Grup
Balañà, que compta també amb el Club Capitol a la
Rambla.
Tots tres, constitueixen vertaderes oportunitats
potencials per injectar sàvia nova en aquesta
carrer.
En aquest sentit, en els últims anys s’han escoltat
veus, provinents de l’administració pública,
favorables a la reutilització d’aquests equipaments,
en el sentit de provar fòrmules de gestió cultural,
de capital mixte, que possibilitessin les operacions
necessàries per posar-los en funcionament.

1

3

2
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PAVIMENTS
PASSEIG CENTRAL
El paviment que tothom associa a La Rambla, és un
disseny del 1968 d’Adolf Florensa per a l’empresa
Escofet.

/ Paviment estriat en negre: A La Rambla es fa
servir un altra peça de formigó de color gris fosc,
quasi negre, que es col·loca en diferents posicions:

Es tracta d’una peça anomenada “Vibrazo La
Rambla”, que es produeix en dos colors diferents,
un to cru i un granate més fosc, pensada per ser
col·locada en dues posicions diferents, alternant la
seva curvatura per simular les ones de la mar, tal
com podem observar a les imatges.

• Per definir unes franges d’uns 3 metres d’amplada
a ambdós costats del passeig central.
• Per materialitzar l’inici de La Rambla a Plaça
Catalunya i la fi de la Rambla Santa Mònica.
• Per donar continuïtat als carrers que creuen La
Rambla entre el Gòtic i el Raval.

El resultat és el d’un paviment amb una direccionalitat molt marcada, que s’estén com una catifa que
es desplega a la confluència amb la Plaça Catalunya,
fins al monument de Colom a vora mar.
Tot i així, si parem atenció a tota la superfície,
descobrim algunes discontinuïtats que, tot i passar
desapercebudes a la majoria, acaben configurant
l’espai d’una manera determinant:
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/ Paviment de J.Miró al Pla de l’Òs: es tracta d’un
disseny de l’artista, creat expressament per a La
Rambla. S’insereix dintre del la projecte que pretenia
donar la benvinguda a qui arribava a Barcelona per
terra (Dona i Ocell, al costa de l’estació de Sants),
per aire (mural de l’aeroport del Prat) i mar (amb el
trencadís del Pla de l’Òs que simbolitza precisament
l’arribada per mar).

/ Paviment de formigó: Entre la Rambla dels
Caputxins i la de Santa Mònica, just a l’alçada d’on
es situen els pintors, temps enrere es va substituir
la peça d’Escofet per unes superfícies de formigó
continu, on es volia que servissin per ser pintades
per artistes locals. Aquests “llenços” romanen
encara avui, sense cap pintura a sobre.
Per tant, el conjunt que a un primer cop d’ull pot
semblar unitari, no ho és tant. És per això que
caldria un nou replanteig que, una vegada més,
assolís una visió unitària del problema, a l’hora de
plantejar solucions.

A N À L ISI MEDI F Í SIC I N AT UR A L

VORERES LATERALS
En relació a l’estat en què es troba el paviment, val a
dir que requeriria d’un major manteniment.
És especialment evident que, les peces situades a
la vora dels escocells, que han estat aixecades per
l’acció de les arrels de l’arbrat, gran part de les
quals no han estat substituides.
La solució d’aquest cas concret, passa per un
replanteig integral de la plantació dels arbres de
la Rambla, tenint en compte si disposen de l’espai
permeable suficient, entre d’altres aspectes.
En general, però la visió integradora de tots els tipus
de paviemnts de la rambla i la coordinació per la
posada en marxa solucions, ha de ser, un cop més,
vertaderament transversal.

CONCURS DE PAVIMENTS

El paviment de les voreres laterals més habitual,
és una peça de formigó d’un color gris fosc que
s’utilitza habitualment a les voreres de la resta de
la ciutat, i comunment es coneix com de “pastilla de
xocolata”, per la semblança del patró en forma de
quadrícula que simulen les peces.
Tot i així, cal fer constar que molts dels carrers que
conflueixen a La Rambla han estat reurbanitzats
amb plataforma única i, en la majoria dels casos, el
nou paviment utilitzat s’estén ocupant també l’espai
de les voreres de La Rambla.
El resultat és el d’una successió de paviments sense
un criteri clar de col.locació, que alternen el formigó
i el granit.

A l’abril del 2007 l’Ajuntament de Barcelona,
a través de la societat de Foment Ciutat Vella,
convoca un concurs d’idees per al disseny
d’un nou paviment per al passeig central de La
Rambla.
Es valorava l’economia del material, la facilitat
de manteniment, la resistència a l’ús intensiu
de vianants, introducció de cablejat transversal,
atenent amb especial cura la formalització dels
escocells.
Va resultar guanyadora la proposta d’un equip
de joves arquitectes que plantejava un paviment
basat en la combinació de dues peces, un
pentàgon i un octògon – inspirats en el paviment
del passeig de gràcia - les quals. col·locades
juntes, dissolien la direccionalitat del paviment
i aconseguien que s’assemblés a una catifa en 3
tons de grisos, a la qual no es distingia el patró.
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TERRASSES I VETLLADORS

Els bars i restaurants situats a La Rambla, pugnen
per ampliar l’espai on oferir el seus serveis; alguns
ocupen la via pública a les voreres, i d’altres ho fan
a l’espai del passeig central.
Pel que fa, però, a la incidència sobre l’espai físic,
que ens ocupa en aquest capítol, és important
considerar que la llicència de concessió de terrasses
que atorga el districte, estipula el nombre de cadires
i taules que es poden col·locar a la via pública, així
com la superfície concreta que pot ser ocupada.
Però si observem amb deteniment una terrassa
qualsevol de La Rambla, ens adonarem que no estan
formades només per cadires i taules.
En primer lloc, i per tractar-se d’allò més cridaner,
ens referirem a les “tanques” que les circumden per

delimitar-les, aïllar-les del trànsit, etc. Habitualment,
per conformar aquestes tanques utilitzen tests de
plàstic amb plantes; però també hi trobem panells
de fusta calada i baranes metàl·liques, i altres
elements amb diferents funcions. El resultat és
més aviat una barrera visual que segrega l’espai de
la terrassa del seu voltant, generant una pèrdua de
permeabilitat visual i física entre l’espai central i les
voreres laterals.
En segon lloc trobem els elements auxiliars que
necessiten els locals per donar servei, com ara els
plafons que anuncien els productes que s’ofereixen,
els quals ocupen no només espai de pas a les
voreres, sinó també al passeig central, o les tauletes
auxiliars on els cambrers guarden els estris per
servir el menjars, la coberteries, etc.
Finalment és important destacar els para-sols, atès
l’impacte visual que generen. Tal com veurem al
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capítol de gestió, el districte fa unes recomanacions
en relació a la mida, color, etc. Tot i així, el resultat
no és del tot homogeni, tal com es pretén.
Si a més a més, afegim que, l’espai de les terrasses
és compartit amb fanals i plàtans, doncs el conjunt
resultant és una acumulació d’elements que acaben
generant una imatge poc endreçada de La Rambla.
Per tal d’adreçar-ho mínimament, el districte de
Ciutat Vella estableix uns criteris mínims a l’hora
d’atorgar la llicència. Entre d’altres aspectes, regula
el tipus de taules, para-sols, o elements auxiliars
permesos o prohibits. Caldria doncs, valorar si
s’estan complint o no aquests criteris.

A N À L ISI MEDI F Í SIC I N AT UR A L

Per tant, és molt important els termes en què es
concedeixen aquest tipus de llicències, per tal de
poder preveure el paisatge urbà que s’acabarà
generant. I, sobretot, és important, vetllar per que
s’acompleixin les condicions estipulades, per tal
que no es produeixi una sobre ocupació excessiva
de la via pública.

Pel que fa a la localització de les terrasses al llarg
de La Rambla s’ha de dir que utilitzen preferentment
la Rambla dels Caputxins i la de Santa Mònica; tot
aprofitant els trams més amples, on no hi ha altres
elements fixes com quioscs o parades de flors.
Inicialment, es pretenia que la ubicació de les
terrasses a banda i banda de la Rambla, sempre fos
a portell. La realitat però, és que es concentren en
trams concrets i es situen enfrontades les unes a
les altres, en molts casos.

Un exemple concret, el tenim al tram entre el
carrer Ferran i la desembocadura de la Plaça Reial,
l’acumulació de terrasses és tal, que es redueix en
excés l’espai de pas dels vianants.
És a dir que, el nombre i la distribució de les terrasses
actuals, no respon a una visió funcional del conjunt
del passeig i, per tant, d’una banda, s’haurien de
concedir les llicències amb una percepció més
global, tot evitant que s’entorpeixi la fluïdesa del
pas de vianants.

ESTUDIS PREVIS PEL FUTUR PLA DE LES RAMBLES

BLOC II

75

L a Rambla / anàlisi / eix mor fològic / CONTINENT

ENLLUMENAT

DEPARTAMENTMEDI AMBIENT. ENERGIA I QUALITAT AMBIENTAL
Josep M. Berengueras i Rosa Cuerda

A La Rambla conviuen tres tipus de fanals diferents
que provenen de dues èpoques, i es situen, tots ells,
a l’espai central de La Rambla.
Hi ha dos models d’un estil més clàssic, el de dos
braços i el de cinc braços, que es corresponen a una
lectura més historicista de l’espai.
Tots dos, s’alternen amb un altre model més actual,
el qual va ser dissenyat per l’arquitecta Beth Galí.
Aquest darrer, ha resultat ser un disseny realment
versàtil, que respon als requeriments del carrer
i s’insereix, sense estridències, al conjunt de La
Rambla. D’una banda, incorpora il·luminació a dos
nivells, el de la calçada i el de l’espai central. I
d’altra, integra adequadament un tercer braç sobre
la calçada on penjar les banderoles de propaganda
cultural.
El tipus d’il·luminació de La Rambla és groguenca,
al igual que la que predomina al centre històric.
El disseny de les noves làmpares més modernes,
dirigeix clarament la llum cap a la zona de vianant,
tot evidant la contaminació lumínica cap a dalt,
atès que podria molestar al veïnat. Igualment, les
luminàries d’estil més antic, també utlitzen aquest
tipus de llum, tot generant un entorn agradable i
d’un nivell lumínic adequat.
Tot i així, potser noves tecnologies com el LED,
podrien ajudar a qualificar, i quantificar, més el
tipus d’il·luminació que necessita cada tram o zona
del passeig.
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MANTENIMENT

PROPOSTES

Pel que fa al manteniment, cal destacar els
següents aspectes:

a) Estudi de la regulació lumínica per trams en
funció del grau d’ocupació de la Rambla (ocupació
no uniforme ni en el temps ni en l’espai). S’ha
intentat regular els 2 projectors dels fanals
actuals però no és possible pel mal estat de les
línies.

a) Lluminàries: renovades a principis d’any. En
bon estat.
b) Instal·lació elèctrica (quadres + xarxes):
renovades a principis dels ’90. Cal renovar-la
c) Antiga línia que il·luminava la capçada dels
arbres inservible.
MOBILIARI
a) Els punts de propaganda són els armaris dels
quadres. No són una bona solució. Cal estudiar-ne
una de nova

b) Cal tenir present la normativa referent a la
contaminació lumínica
PRIORITATS
a) Davant del Liceu es van treure 3 lluminàries
per les obres del metro i no s’han reubicat. És
prioritari reposar la lluminària del Liceu

A N À L ISI MEDI F Í SIC I N AT UR A L

SEMÀFORS

La major part dels creuaments de La Rambla
estan regulats per control semafòric, tant el trànsit
de vianants com el de vehicles motoritzats. A la
banda del gòtic, atès que el trànsit de vehicles cap
a l’interior del barri està restringit, tret del carrer
Ferran, els semàfors regulen bàsicament el pas de
vianants i el trànsit de vehicles al llarg de la Rambla.
Mentre que a la banda del Raval, pràcticament a tots
els carrers es permet el pas de vehicles motoritzat,
i per tant els creuament amb els vianants són més
freqüents.
El model utilitzat és el comú de color groc que
trobem a la resta de la ciutat i, generalment, es
sustenta sobre un bàcul de color gris; tot i que
també el trobem enganxat a algunes de les façanes
dels carrers que conflueixen a La Rambla.
Pel que fa als elements auxiliars que donen serveis
als semàfors, és important fer menció dels armaris
de serveis que contenen els comandaments. Es
col·loquen sobre uns daus de formigó, a sobre
mateix del paviment, i s’ubiquen indistintament, en
diferents punts del passeig central de La Rambla.
Per sorprenent que resulti, els trobem en posicions
inverosímils, com ara encerclant la soca d’alguns
plàtans, front a un dels carrers de més afluència de
turistes, com és el carrer Ferran.
En aquest sentit, hem de fer constar lo inapropiat de
la seva ubicació i configuració, a més d’estar en mal
estat, i plens de pintades, la qual cosa denota una
manca de manteniment important.
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SENYALITZACIONS
SENYALS DE TRÀNSIT
Les senyals orienten, mitjançant indicacions, tots
aquells que transiten un espai. En aquest sentit,
a la Rambla comparteixen espai els vianants i els
vehicles i per a cadascun d’ells s’han d’adreçar
senyals específiques.

Ens trobem amb un carrer per on circulen vehicles
en tots dos sentits, el de baixada, a la banda oest, i
el de pujada, a la banda est. Per tant, és necessari
regular la seva circulació i, molt especialment en
aquest carrer, l’estacionament.

Per tant, d’una banda, hi trobem allò que comunment
anomenem senyals de trànsit, mentre que d’altra,
hi ha les adreçades expressament als vianants, tant
turistes com locals.

La gran majoria de les senyals que ens trobem a La
Rambla es localitzen a les voreres, concretament
als creuaments amb els carrers transversals, i
indiquen on és permès estacionar i on és prohibit,
informen de la presència de pàrkings públics o bé
indiquen on poden aparcar les motos, els vehicles
dels hotels i els taxis. La resta de senyals indiquen
sentits de gir caps als carrers del Raval i el Gòtic.

Cal dir que hi ha d’altres, com ara els rètols de les
botigues o els indicatius del nom dels carrers, que
comparteixen tots dos públics, però no seran objecte
d’anàlisi en aquest document.
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En aquest sentit, cal dir que, les mateixes senyals
amb les mateixes indicacions, es repeteixen en cada
tram de vorera, a banda i banda del carrer, i fins i tot
de vegades, la mateixa senyal es repeteix a només
uns 5 o10 metres de distància.

Per tant, potser cal replantejar la ubicació i nombre
d’aquests senyals, que ocupen l’espai públic en una
superfície gens menyspreable, amb la finalitat de
cuidar la imatge del conjunt i guanyar espai lliure
de trànsit per al vianant, tot intentant alleugerir-la
d’informació redundant.
Igualment, hi ha d’altres senyals indicatius, que
informen als creuaments, dels noms dels carrers o
direccions de punts singulars, com ara el port o el
museu marítim. Els trobem només en el carril de
baixada, banda Raval, a l’alçada de Pintor Fortuny,
i a la banda de baix, enfront el Centre d’Arts Santa
Mònica, segurament els dos eixos amb més trànsit.
A la banda del Gòtic, tot accés des de La Rambla en
direcció a l’interior del barri, o bé està restringit a
transport públic i distribucio de mercaderies, o bé la
circulació es dona en sentit contrari. Per tant, no hi
ha senyals indicatives en aquesta vorera.
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SENYALS PER A VIANANTS
No són només els vehicles qui necessiten
d’indicacions, sinó que també s’ha de preveure
com informar als turistes i locals de la manera més
efectiva possible, sobre com moure’s per l’espai
públic.
Les pautes de moviment dels vianants, en general,
són poc previsibles, en el sentit que no estan limitades
per regulacions de trànsit; en principi, tenen accés a
tots els llocs públics o de públic accés.
En aquest sentit, i tractant-se d’un entorn força
transitat com La Rambla, tant per turistes com per
locals, és molt interessant estudiar la manera en
com dirigir, mínimament, les seves passejades per
tal d’evitar aglomeracions i fer que les circulacions
siguin més fluides.

Mapes de localització, indicacions escrites dels
monuments més propers, dades del temps que es
trigarà caminant fins a l’administració pública local,
etc. poden servirg als vianants per prendre decisions
sobre quin sistema de transports fer servir, o quina
drecera prendre per arribar-hi més directament.

En aquest sentit, seria raonable dissenyar la creació
de rutes amb temàtiques diverses, que proposessin
recorreguts als vianants per tal que fessin servir
carrers infrautilitzats a Ciutat Vella, alhora que
descongestionessin les vies amb més saturació de
trànsit peatonal.

En el cas de La Rambla, hi trobem senyals per a
vianants, on s’indica el transport públic més proper,
o la direcció en què es troben els monuments
més emblemàtics. Tot i així, no han estat pensats
de manera global, de forma que s’integren en
recorreguts entre el Gòtic i el Raval, inserits dintre
d’una temàtica concreta i, sobretot, no tenen
continuïtat al llarg d’una ruta concreta que englobi
tots dos barris.
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CLAVEGUERAM

REUNIÓ AMB MEDI AMBIENT
Josep Garriga
OBJECTIUS

Podríem dir que, originàriament, quan La Rambla
encara era una riera que discorria fora muralles,
recollia les aigües de pluja que baixaven de
Collserola i les aigües brutes que sortien de la
ciutat històrica de Barcelona. Per tant, en sentit
estricte formava part del sistema de clavegueres de
la ciutat.
La xarxa del clavegueram és un servei bàsic per al
funcionament d’una ciutat però, generalment, les
seves instal·lacions romanen amagades a la vista.
Tot i així, cal fer-ne menció per tractar-se d’uns
serveis tècnics que, molts cops, condicionen el
disseny dels carrers.
La Rambla és un carrer amb un pendent relativament
pronunciat cap a la mar. En aquest sentit, pot
canalitzar fàcilment les aigües de plutja superficialment, i les residuals discorren sense majors
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problmes, subterràniament, per gravetat cap a la
part més baixa.
Actualment, les aigües residuals i les aigües de pluja
d’aquest carrer discorren per la mateixa galeria –
atès que la xarxa de Ciutat Vella no és separativa
-, soterrades a les calçades laterals, tot recollint
les aigües provinents del barri Gòtic, a la calçada
situada a l’est, i la del Raval a l’oest.
Les galeries per les que circulen, tot i estar
correctament dimensionats i en un estat relativament
bo, necessiten d’unes millores infraestructurals,
que haurien de ser executades, cas que es realitzés
una reforma integral del carrer.
Bàsicament, es tractaria de:
• Dissenyar una xarxa separativa.
• Consolidar les parets de la galeria per reforçar-la
estructuralment.
• Augmentar els pous de registre per tal de fer més
eficient la seva neteja
• Encertar en el model d’embornal, per tal de
garantir el correcte drenatge; atesa la brutícia que
acumulen – donat l’ús intensiu que es fa d’aquest
espai – han de ser periòdicament revisats, per tal
que no quedin obstaculitzats en cas d’una avinguda
d’aigua important.

L’objectiu fonamental del Departament de
Medi Ambient i Serveis Urbans, en relació al
clavegueram que discorre per La Rambla, es
podria resumir en dos objectius fonamentals:
• Millorar l’eficiència dels sistemes de
recollida d’aigua en superfície
• Renovar part dels conductes de transport
d’aigües.
En general, es considera que la xarxa és molt
antiga, i necessita d’actuacions de renovació i
consolidació.
No es tracta tant d’augmentar la seva capacitat,
ja que la secció dels conductes és suficient per
donar servei a la zona que abasta actualment, sinó
de consolidar la secció i millorar els sistemes de
recollida i punts de registre de la xarxa.
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REUNIÓ AMB MEDI AMBIENT
Josep Garriga
GESTIÓ DE LA NETEJA DEL CLAVEGUERAM
La neteja dels pous de registre es realitza 3 cops
a l’any, mitjançant camions de neteja que triguen,
gairebé, un matí sencer en fer la neteja dels pous
de la banda del Raval, i una altra estona semblant
per a la zona del Gòtic.
Durant el temps que duren els treballs de
neteja, el camió ha de poder estacionar i accedir,
verticalment, als pous de registre. Això vol dir
que, els llocs on s’ubiquen les tapes de registre
han de tenir un fàcil accés, lliure d’obstacles que
dificultin les tasques de neteja.
Pel que fa a la neteja de l’estació de bombeig,
es realitza cada divendres a mig matí. Aquests
treballs necessiten, igualment, un espai d’estacionament del camió de neteja.

ESTRATÈGIES PROPOSADES

DADES

Per tal d’aconseguir els objectius esmentats
anteriorment, s’apunten alguns aspectes que
podrien ser millorats.
/ Augmentar el nombre de pous de registre en el
tram compres entre els carrers de La Unió i l’Arc
del Teatre.
/ Apostar pel model d’imbornal amb bústia:
- D’una banda, aquesta solució millora l’eficiència
de la recollida d’aigües pluvials, ja que evita
l’acumulació de brutícia a les reïxes, la qual cosa
dificulta el pas de l’aigua.
- D’altra banda, l’imbornal en bústia impossibilita
les seccions de plataforma única dels carrers. En
aquest sentit, es considera que, les reixes planes
no deixen passar aigua suficient, en cas que es
produeixin trombes d’aigua importants. De fet, es
considera que, per sota dels 15 centímetres de
desnivell entre la vorera i la calçada.
/ Passos transversals de la Rambla, d’accés
restringit als vehicles de serveis.

QUALITATIVES
La xarxa de clavegueram discorre en direcció nord
sud, per sota de l’espai de les voreres de les dues
bandes de La Rambla. Cap al nord, en arribar a
Plaça Catalunya, continua resseguint les voreres
de la plaça. Mentre que cap al sud, en arribar a la
zona del Museu d’Art Santa Mònica, la xarxa es
desplaça al centre de La Rambla, fins a l’estació
de bombeig, situada a la zona enjardinada entre
Colom i La Rambla. Recull les aigües pluvials de
la pròpia Rambla, així com de part dels carrers de
la zona del Gòtic (entre la primera i la segona illa
de cases) i de la zona del Raval.
QUANTITATIVES
Es tracta de galeries visitables, amb una secció
quadrada,d’entre 1,80 x 1,30 m., fins als 2,50 x
2,00 metres, acabades amb un sostre amb bòveda,
que trobem a partir dels 1,50 m. de profunditat.
Excepcionalment, a Plaça Catalunya, atesa la
gran quantitat de serveis soterrats que la creuen
(metro, renfe,…), la xarxa es troba a només 0,5
metres de profunditat. Per als elements de
recollida d’aigües pluvials (imbornals), es fa servir
el mateix model estàndard, de reixa de barres
diagonals de 70 x 30 abatible, que a tota la ciutat.
Igualment les tapes de registre del clavegueram
són les mateixes per a tota Barcelona.
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RESIDUS

La tasca de recollida i buidatge dels residus que
generen els usuaris d’un espai públic requereix
d’una gestió eficient i eficaç, la magnitud de la
qual varia en funció de l’ús que d’ell se’n faci, les
freqüències de pas, etc.
En el cas de La Rambla, estem referint-nos a un
espai que fan servir diàriament una gran quantitat
de turistes i locals; en aquest sentit, les polítiques
de gestió han de donar resposta a aquests
requeriments.
La xifra que ens aporta el departament de medi
ambient, sobre la freqüència amb què es buiden les
paperes, és de 12 vegades al dia; la qual cosa ens
serveix per fer-nos una idea de l’enorme volum de
residus que absorveix aquest espai.
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Els residus es generen i recullen de molt diferent
manera:
• En primer lloc, tenim els residus que es
recullen mitjançant les papereres de carrer.
Hi aboquem les deixalles d’allò que mengem,
bevem o utilitzem quan anem pel carrer. En
un cas com el de La Rambla, constitueixen el
principal volum de residus a gestionar.
Les papereres habilitades per a tal servei a
La Rambla són dobles, i tenen una mida una
mica superior a les habituals de la ciutat. El
seu impacte visual és important, però potser
hem de tenir en compte, abans de fer un judici
merament estètic, que les buiden 12 cops al
dia, i tot i així no és suficient per mantenir-les
a un nivell acceptable.

• En segon lloc, tenim els residus que generen
els establiments del carrer ubicats en les
plantes baixes. En aquest cas, la política de
recollida a La Rambla consisteix en el “porta
a porta”, en horari de nit. Tot i així, a primera
hora del matí, el carrer amaneix sembrat de
contenidors plens a vessar, tal com observem
a la fotografia.
• En tercer lloc, hi ha els contenidors de
reciclatge (orgànic, vidre, paper i plàstic) que,
en el cas de La Rambla, només trobem a la
banda del Gòtic, front a l’ELISAVA. Malgrat
no ser molt nombrosos, i per tractar-se d’un
carrer de l’entitat d’aquest, potser s’hauria
de reconsiderar la seva reubicació.
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REUNIÓ AMB MEDI AMBIENT
Jordi Figueres
• Finalment, hi ha els residus que generen
els quioscs, o les parades de flors. En aquest
cas, són els propis establiments qui tracta els
seus residus. Malgrat aquesta circumstància,
és evident que, els mètodes de recollida, han
de tenir en compte l’espai públic en què es
situen. En aquest sentit, molts establiments,
com ara les parades de flors, han col·locat
uns contenidors, ancorats amb una barra
de ferro al terra, que diàriament són buidats
pels serveis municipals. Aquesta solució,
pot ser funcional, en tant que els locals no
han d’acumular-los a l’interior dels seus
recintes, però va en detriment de la imatge
del conjunt.
En resum, queda clar que aquest no és un tema
menor. I no només per la visibilitat dels contenidors
que han de ser recollits, sinó que també hem de
tenir en compte, en molt especial cura, el volum
de trànsit que genera, i que estudiarem a l’eix de
mobilitat.

OBJECTIUS

ESTRATÈGIES

Actualment s’utilitza el model de paperera doble,
amb resultats favorables.
No es valoren positivament models singulars de
papereres, ja que tenen un cost elevat des del
punt de vista del manteniment i la gestió.
Reducció del temps de reposició dels elements
malmesos gràcies a l’existència d’un estoc
permanent.
Per facilitar la neteja de la via pública, des dels
serveis tècnics valoren positivament els espais
públics lliures d’obstacles, ja que faciliten tant la
feina dels operaris com el temps de neteja.
És important prioritzar la rapidesa en el
servei de recollida per minimitzar al màxim les
interferències amb el trànsit rodat.

APLICADES
La recollida es realitza mitjançant contenidors de
carrer de superfície.
No és possible pensar en recollida pneumàtica
degut a la gran quantitat de serveis i infraestructures presents en el subsòl de la Rambla.
Al llarg de la Rambla hi ha els contenidors de les
parades de floristes i alguns comerços i un punt de
brossa neta davant de l’ELISAVA.
PROPOSADES
Es proposa, per part dels serveis tècnics, d’integrar
els contenidors dins de les parades de flors i que
disposin d’un accés tant intern pels floristes com
extern pels serveis de residus. Les parades actuals
no s’adapten a aquests requisits.
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MEDI AMBIENT
ARBRAT

Lluís Cerqueda
DADES I OBJECTIUS

La imatge que avui tenim de La Rambla, ve definida
per dues rengleres de plàtans de gran port, entremig
de les quals circulen els vianants. Cap en fora,
dues calçades laterals de trànsit rodat voregen les
fileres d’arbres. En aquest sentit, és ben clar que
condicionen totalment la configuració del carrer.
La primera plantació de plàtans a la Rambla, per
substituir el pollancres anteriors, data del 1851.
D’aleshores ençà, han estat mantingut mitjançant
la poda, o la substitució, cas que haguessin mort o
impedissin fer algunes obres civils importants.
Es tracta, doncs, d’un conjunt monumental, i és
per això que, al 2010, l’Ajuntament de Barcelona,
va decidir incloure’ls al Catàleg d’Arbres d’Interès
Local. Són exemplars que arriben a assolir uns
25 metres d’alçada i estan situats a una distància
d’entre 5 i 11 metres .
D’altra banda, caldria valorar el conjunt de La
Rambla des de la perspectiva de les vies verdes amb
què compta la ciutat.
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L’objectiu fonamental del Parcs i Jardins de
Barcelona, en relació a La Rambla, és el de
mantenir l’arbrat en bon estat.
El conjunt d’arbrat de La Rambla, ha estat
sanejat al llarg dels darrers anys i, actualment,
es considera que està “sanejat” i per tant només
requereix de les tasques de manteniment
ordinàries que garateixin el manteniment de les
seves condicions.
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MEDI AMBIENT
Lluís Cerqueda
ESTRATÈGIES APLICADES
Pla de risc de l’arbrat viari: Substitució de l’arbrat
en mal estat, en els darrers 3 anys s’han anat
treient els exemplars en mal estat. Fins l’any
passat se n’havien retirat 14 exemplars, que han
estat entutorats adequadament. Actualment, es
considera que tots estan sanejants i no tenen risc
de caiguda.
Nous escocells: es va fer una prova pilot amb els
escocells de La Rambla, utilitzant un granulat
de resines epoxi. Actualment s’està avaluant
la seva eficiència, atès que algunes soques han
presentat deficiències, arran de la col•locació del
nou escocell.

ESTRATÈGIES PROPOSADES
• Treure tot el paviment drenant donat que per
la situació dels escossells no hi ha problemes
d’accessibilitat.
• Aprofitar futures millores al paviment per fer
els escossells d’1,50m. x 1,50 m.
• Arranjament de l’encintat de l’escossell i vetllar
pel seu bon manteniment
• Fer les actuacions necessàries de poda i de
cirurgia arbòria segons les necessitats de cada
individu.
• Assegurar en noves plantacions arbres ben
formats d’una dimensió mínima de 30-35 cm.
de perímetre.
• Considerar la possibilitat de replantacions per
trams o grups de manera que puguin haver
baixes de posicions fins que es produeixin les
noves plantacions.

• Assegurar un entutorat de qualitat a totes les
plantacions, vetllar pel seu manteniment per
evitar aspecte d’abandonament.
• Eliminar els objeces lligats als arbres, tan bon
punt es detectin.
• Vetllar pel compliment de la normativa.
• Aprofitar futures remodelacions per canviar el
disseny de la jardinera per altres més atractives
i modernes per d’altres més actuals. Procurar
plantacions arbustives compactes, majoritàriament de retall que evitin la utilització de
la jardinera per altres usos, per exemple:
paperera, banc.
• Jardineres prescindibles ja que és un element
més que atapaeix l’espai.
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CONTENIDORS D’ACTIVITATS

A La Rambla, les activitats que s’hi aboquen no
es situen únicament a les plantes baixes de les
façanes.
Tot aprofitant l’amplada del passeig central i,
sobretot, la gran afluència de públic, des d’un bon
inici, aquest espai lliure s’ha anat emplenant, a poc
a poc, de serveis, activitats, espectacles, etc. que
ocupen la via pública per tal d’oferir-se obertament
als vianants.
A La Rambla, però, atesa la seva potencialitat com
a lloc de trobada a la ciutat de Barcelona, moltes
de les activitats que, bé provisionalment o bé de
manera periòdica però mitjançant establiments no
fixes – com ara les parades de les fires -, no tenien
un lloc concret o establert a La Rambla, han acabat
per ocupar-hi, físicament, un espai delimitat al
passeig.
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És a dir, que a mesura que les activitats anaven
incorporant-se al ritme diari de la ciutat, l’espai
lliure amb què comptava La Rambla disponible per
als vianants, s’anava acotant i reduint; i no només
per la implantació d’activitats, sinó per l’aparició del
cotxe que va segregar els àmbits de circulació de
tots dos.
D’una banda el tipus d’activitats han anat variant
amb el pas dels anys, així com el mobiliari urbà s’ha
anat multiplicant per tal de dotar de més serveis als
vianants.
Pel que fa a les parades de flors i els antics ocellaires,
tenen el seu origen a les parades del mercat de La
Boqueria, mentre que els quioscs són una evolució
dels cafès de La Rambla, l’aparició dels quals data
del 1904,a La Rambla Canaletes.

D’aleshores ençà, la pròpia evolució social de La
Rambla ha anat derivant cap a l’aparició d’altres
activitats com la de les estàtues o la venda de
souvenirs, més adreçades al relativament nou
fenòmen del turisme de masses a la ciutat.
I el resultat és el de La Rambla que trobem avui en
dia, atapeïda d’elements fixes – quioscs, parades de
flors, antics ocellaires i altres mobiliaris urbans -,
i d’elements mòbils – com ara les estàtues - que
dibuixen un espai de pas que de vegades arriba a ser
sinuós, cas que el passeig es redueixi en aquell punt
o s’acumulen els productes que ofereixen.
I d’altra banda, la morfologia pròpia d’aquests
contenidors ha anat evolucionant igualment, i
l’estètica actual d’alguns d’ells, no ha estat pas
exempta de polèmica ciutadana.
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RESUM ELEMENTS DE MOBILIARI

W^>>/hZ>W^^/'EdZ>

^ƵƉĞƌĨşĐŝĞƚŽƚĂů

Elaboració pròpia

A partit del comptatge dels tots aquells elements
que formen part del passeig central de la Rambla,
hem elaborat el següent quadre, a partir del qual
extreure algunes conclusions:
• En general, 2 de cada 3 elements que s’ubiquen
a La Rambla, es situen a la banda del Gòtic. Els
motius poden ser diversos, però probablement
atenen a criteris relacionats amb l’intent de
mantenir una certa permeabilitat des dels
carrers transversals. En aquest sentit, els únics
que mantenen el trànsit rodat són els de la banda
del Raval.
• S’evidencia que els dos trams de Rambla amb
més disponibilitat d’espai lliure són la primera,
Canaletes, i l’última, Santa Mònica.
• Per trams, dos de cada 3 elements que hi ha a
La Rambla, es concentre entre la Rambla dels
Estudis i la de Sant Josep.
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QUIOSCS

Els quioscs de premsa de La Rambla es situen a
les vores del passeig central, 7 a la banda del gòtic
i 4 a la del Raval. En total, en trobem 11 unitats a
tot el llarg del passeig, i es distribueixen bastant
homogèniament als diferents trams de La Rambla:
2 a Canaletes, 2 a la Rambla dels Estudis, 1 a la de
Sant Josep i 3 a Caputxins i Santa Mònica.
Exteriorment, els recintes han sigut objecte de
remodelacions conjuntes, per tal d’adaptar-se bé a
la realitat dels productes que s’ofereixen o bé a les
noves necessitats.
Els actuals quioscs, concretament, són el resultat
de la darrera modificació efectuada al 2010, i que
afectava exclusivament a la seva imatge exterior
i no modificava la superfície d’espai públic que
ocupaven.
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Tenen forma rectangular i la coberta a dues aigües
és translúcida; ocupen una superfície considerable,
d’ aproximadament uns 40 metres quadrats (4 x 10)
cadascun - si ens referim estrictament al recinte
interior -, i una alçada d’uns 3,50 metres. El conjunt
del recinte, però, queda desdibuixat pels nombrosos
elements que se superposen. Per tant, si tenim en
compte aquests elements, la superfície ocupada és
major. Concretament:
• Al davant, hi trobem els expositors, el nombre
màxim dels quals hauria de ser de 5; la qual cosa
no sempre és així. A més a més, hi ha els tendals
que proveeixen d’ombra els compradors.
• Els laterals i part del darrere, la façana és de vidre
i, a mode d’aparador, deixa veure els productes
que s’ofereixen.
• A la part superior, i a la part central de la part del
darrere, un rètol lluminós hauria de servir com a
tanca publicitària.

Per tant, d’una banda, el conjunt de tot plegat
genera una imatge excessivament desendreçada
d’elements, amb poca coherència i que distorsionen
la imatge d’una Rambla ordenada. Hi ha també
altres elements com ara els aires acondicionats dels
recintes, als quals s’hauria de donar una solució,
més enllà de la pràctica habitual d’ubicar-los a la
banda del darrere. Cal dir però, que altres problemes
com ara la recollida de periòdics sí que han estat
solucionats amb el darrer disseny dels quioscs, ja
que s’ha previst una portella a la banda del darrere,
a la qual hi tenen accés els distribuïdors.
D’altra banda, la distribució dels quioscs, de
vegades, es superposa o concentra excessivament,
amb la presència d’altres elements, per tant, caldrà
tenir una visió global de tots els elements a l’hora de
reubicar-los al llarg del passeig.

A N À L ISI MEDI F Í SIC I N AT UR A L

PARADES DE FLORS

Les parades de flors de La Rambla es situen a les
vores del passeig central, junt amb els quioscs, 9 a
la banda del gòtic i 7 a la banda del raval. En total,
trobem 16 parades concentrades a la Rambla de
Sant Josep, atès que el seu origen l’hem de buscar
al mercat de la Boqueria. Antigament, en formaven
part del mercat original que s’ubicava al bell mig
de La Rambla. En construir-se el mercat al 1836,
van ser aquestes les úniques parades que varen
romandre a fora, atès que no hi cabien al recinte
que s’havia projectat.

Tot i així, cal dir que una de les parades, la situada a
la banda esquerra de l’entrada a la Boqueria, és una
mica diferent a la resta, en tant que manté íntegre
el que va ser el disseny original de la parada que va
ser objecte de concurs en el seu moment.

El recinte actual de parada forma part del nou
disseny basat en paraments de vidre i una estructura
metàl·lica, que desplega les seves portes en
obrir-se, per tal que facin, alhora, d’aparadors dels
productes a la venda.

Igualment, a banda i banda dels recintes s’hi
ubiquen, habitualment, prestatgeries que exposen
els productes, fent servir també els laterals per
emmagatzemar altres productes, ubicar els
contenidors d’escombraries, o situar para-sols que
ombregin les plantes, flors o llavors que s’hi venen.

En general, en tancar-se, ocupen una superfície d’uns
11 metres quadrats (2,5 x 4,3) aproximadament. El
conjunt, però, tal com vèiem abans amb els quioscs,
acaba ocupant, realment, molt més espai públic que
el previst inicialment amb els recintes fixes.

Per tant, d’una banda, el conjunt de totes les parades
és, de vegades, el d’una disbauxa de productes que
s’amunteguen, tot invaïnt, puntualment, l’espai dels
vianants, que caldrà regular eficientment.
D’altra banda, la distribució de les parades podem
dir que és encertada, en tant que es situen a la
vora del mercat, tot remetent-se al seu orige. Tot
i així, és necessari tenir una visió global per tal
que, la resta de mobiliari, com ara fanals, bústies
de correus, armaris, papereres, etc., hi convisquin
adequadament amb totes elles.
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PARADES ANTICS OCELLAIRES
CONCURS DE PARADES D’OCELLAIRES
Les parades dels antics ocellaires, es situen a les
dues bandes del passeig, tot concentrant-se, 9
d’elles a la banda del Gòtic, i només 3 a la banda del
Raval. En total, en tenim 12 de parades, totes elles
ubicades a la Rambla dels Estudis.
Tal com vèiem amb les parades de flors, l’origen
dels ocellaires també es remunta a l’època en què el
mercat de la Boqueria es va ubicar al recinte actual.
Durant un temps, els ocellaires varen conviure dins
del mercat amb la resta de parades, però, al cap
d’un temps, per motius d’insalubritat, es va decidir
treure els animals vius a fora, a la Rambla. Per tant,
és des del 1855 que els ocellaires ocupen part de
l’espai públic d’aquest carrer.
I és precisament aquesta condició de vendre animals
vius, la que els obliga a adaptar-se a les normatives
sobre la protecció d’animals, la qual impossibilitava
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la presència d’ocells, en els recintes que llavors hi
existien. Amb aquest motiu es convoca un concurs
per tal d’ajuntar 5 de les 11 llicències en un recinte
únic que acomplís les condicions de salubritat
esmentades per la citada llei, i mantenir les altres
6 llicències reconvertides en parades d’artesania. El
concurs és fallat a favor de l’equip XIA arquitectes,
la proposta dels quals reproduïm a continuació,
però mai no són executades les obres dels nous
recintes.
Per contra, finalment són remodelades en parades
d’artesania amb un nou disseny, i , prohibida la venda
d’animals, donant com a resultat els aparadors de
productes de menjar per emportar, informació de
la ciutat i d’altres, tot barrejat amb un parell de
parades que mantenen alguns dels seus productes
vinculats als animals. Alguns d’ells, igualment,
continuen venent ocells i altres animals petits, com
conillets i pollets.

A N À L ISI MEDI F Í SIC I N AT UR A L

ESTÀTUES

Finalment, volem fer esment d’un tipus d’activitat
que, malgrat no comptar amb un contenidor físic
propi, s’exerceix a l’espài públic i conviu directament
amb la resta de contenidors a què hem fet esment.
Es tracta de les estàtues humanes que actuen a la
Rambla. Els 15 punts habilitats pel Districte on es
pot realitzar aquesta activitat, es situen a banda i
banda del passeig, al tram comprès entre el carrer
Bonsuccés i la Plaça de l’Arc del Teatre. Cadascun
d’ells està senyaliltzat amb una placa metàl·lica
al terra, i les persones que hi actuen, ho fan a
sobre d’una tarima de 70 x 70 centímetres i una
alçada d¡’uns 40 cm, segons les prescripcions de
la normativa que ho regula (Normativa de regulació
específica per a l’activitat d’estàtua humana a la
Rambla de Barcelona).

Concretament aquest tipus d’activitat no destaca
per la quantitat d’espai que ocupa, sinò per la gran
quantitat de gent que atreu, els quals envolten
l’estàtua, tot generant una aglomeració de gent al
seu voltant, en un radi d’entre 3 i 4 metres.
Aquestes aglomeracions es produeixen, en tant que,
els espais habilitats s’encabeixen entre els quioscs,
les parades de flors i altres elements de mobiliari
urbà, i l es persones que observen han d’ocupar els
trams de passeig lliure de pas.

En definitiva, caldria, de nou, fer incidència en
aconseguir una visió global de tots els elements i
persones que ocupen el passeig central, per tal de
distribuir-les i ubicar-les de manera que, l’exercici
de la seva activitat, no vaig en detriment de l’espai
de passeig i gaudi dels vianants.

Consegüentmen, obstrueixen, sobretot en els trams
on el passeig central s’estreta - com ara la zona de
l’esglèsia de Betlem - l’espai de pas de vianants i,
en la majoria dels casos, es converteixen en el lloc
idoni per tal que els carteristes actuin aprofitant la
multitud despistada que les observa.
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ALTRES ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ

Acostumem a referir-nos a l’espai públic com
espai buit o espai lliure, sense parar atenció a la
gran quantitat d’elements de mobiliari urbà que el
conformen, i que augmenten, a mesura que augment
la demanda de confort dels seus ususaris.
Atenen, per tant, les nostres necessitats com a
vianants dels carrers i places, però el nombre i
distribució en què els els tècnics que dissenyen
l’espai les situen, condicionen fortament la manera
en què ens movem a l’espai públic.
El cas de La Rambla és un exemple paradigmàtic ja
que acumula, a més a més del mobiliari estrictament
necessari, gran quantitat d’elements de mobiliari
urbà que s’intercalen amb els contenidors d’activitats
que comentàvem abans, com ara l’arbrat, els fanals
o les papereres, amb un ordre incert i una utilitat
que no queda plenament justificada.
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Ens referim a les bústies de correu, a les cabines
de telèfons, a les parades de la ONCE, als panells
informatius, etc. que omplen l’espai públic, i estan
distribuïts sense un criteri unitari que justifiqui
la seva presència en una via tan rellevant com La
Rambla.
Tots ells s’arramblen a les vores del passeig,
i per tant es superposen amb els contenidors
d’activitats que hem analitzat abans. El resultat,
és una successió d’elements que es barregen tot
construint aquella tercera façana de La Rambla de
què parlàvem a l’inici del present capítol.
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4.1 / INTRODUCCIÓ

La morfologia urbana predisposa els usuaris
de l’espai públic a fer-lo servir d’una manera
determinada. Però allò que realment configura el
perfil de l’espai públic és la seva morfologia social.
En aquest sentit, l’Eix social és essencial a l’hora
d’entendre la manera en què funciona La Rambla, o
més ben dit, la manera en què la fan funcionar tots
aquells que la passegen, l’observen, i en definitiva,
la utilitzen per al seus quefers diaris, per a les seves
visites turístiques o els seus negocis.
L’Eix Social te a veure, bàsicament, amb les
persones, en qui són i com hi actuen. És per això que
considerem important entendre quins són els grups
socials capaços de fer seu aquest espai, i analitzar
els seus patrons d’ús per esbrinar quines accions
socials tenen cabuda a La Rambla i de quina manera
es produeixen.
És una qüestió adaptativa la que fa que les ciutats
canviïn i s’acomodin a les necessitats dels seus
potencials usuaris.
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4.1 / GRUPS SOCIALS

Agrupació de persones a la Rambla / Urbaning
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4.2 / GRUPS SOCIALS
La Rambla / eix social / GRUPS SOCIAL S

És difícil identificar els grups socials que formen
part de l’espectre sociològic de La Rambla, en tant
que la classificació depèn en gran mesura, dels
lligams que es vulguin establir entre ells.
Podríem classificar la gent per edats, procedències,
gustos, etc. i, conseqüentment, analitzar l’espai
públic en funció de les facilitats que ofereix per a un
tipus de públic determinat.
Però allò que realment ha fet de La Rambla un dels
carrers de més èxit de la ciutat, és el seu públic més
fidel: els turistes. En aquest sentit, és fonamental
entendre que aquest és el tret diferenciador que
s’estableix entre la manera en què uns i altres la fan
servir i, per sobre de tot, la manera en què el propi
carrer s’aboca a ells per tal d’oferir els seus serveis
de la manera més eficientment possible
Per tant, plantegem una aproximació als grups
socials que els diferencia entre:
/ Turistes i visitants
/ Veïns i treballadors
Finalment, farem esment de determinats grups
socials que, si bé es troben fóra de la legalitat vigent,
formen part del que és realment la Rambla d’avui en
dia. En aquest sentit, seria una errada obviar-los.
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4.2.1 / TURISTES I VISITANTS

Els turistes formen part del mapa social d’una
ciutat com Barcelona, a més de fornir el seu mapa
econòmic. Es tracta d’un sociograma singular que,
ateses les característiques de la seva pròpia lògica
de funcionament, acaba sent valorada pel difícil
equilibri entre les sinèrgies positives que genera, i
les servituds que se’n deriven, les quals no sempre
conviuen adequadament amb altres grups socials.
La Rambla és un escenari obligat en el desplegament
del turisme a Barcelona. Forma part de l’imaginari
col·lectiu que s’associa a la ciutat i, com a tal, acull
importants masses de persones interessades en
passejar-la, observar-la... consumir Rambla. És per
això que és important analitzar l’impacte, en positiu
i en negatiu, de la seva presència.

Al plànol de la dreta s’han colorejat tots aquells
elements que tenen algun atractiu turístic a
l’entorn de la Rambla; des del propi passeig,
als monuments patrimonials, a les botigues de
tèxtil associats a la marca Barcelona.
El resultat és el d’un rosari d’elements, que van
puntejant la Rambla, a banda i banda de carrer.
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Per tal d’abordar seriosament els efectes de la
presència de turistes a La Rambla, hi ha diferents
aspectes a tenir en compte, des del punt de vista
d’un espai públic com el carrer que ens ocupa:
/ En primer lloc, s’ha de tenir en compte la relació
amb tots aquells serveis adreçats a aquest grup
social. Els turistes constitueixen un públic atractiu,
podríem dir que el principal, per totes aquelles
activitats implantades a La Rambla. En aquest
sentit, la tendència és la d’adreçar -qualsevol
servei o comerç a les seves necessitats. Aquest
fet comporta, d’una banda, un èxit pràcticament
garantit de l’activitat que es desenvolupa i, d’altra
banda, la pèrdua de valor d’altres serveis adreçats
a les necessitats quotidianes del veïns de la zona.
En aquest sentit, seria interessant comptar amb un
mapa exhaustiu que estudiï les activitats del carrer,
tot tenint present la perspecitva social de l’estudi.

/ En segon lloc, és important destacar els patrons
de la mobilitat dels turistes a La Rambla, per tal de
valorar adequadament el seu pes al funcionament
global del carrer. Bàsicament, s’han de tenir en
compte els atractors turístics més importants,
objectius dels recorreguts principals dels turistes,
tot tenint present no només els pols d’atracció
cultural, sinò també altres centres de consum, com
ara marques de tèxtil que compten amb el prestigi
de la marca Barcelona, Custo Barcelona o Desigual.
I no només dels ubicats a La Rambla, sinò tenint
en compte els recorreguts que es generen entre
el Gòtic i el Raval, tot identificant els itineraris més
habitual.
En aquest sentit, seria realment esclaridor un estudi
de la mobilitat de vianants de la zona, que tingui en
compte les pautes de moviment, origen - destí, així
com les intensitats i freqüències de pas del carrer.

A N À L I SI P ER S ONE S

Tot plegat, ens permetria detectar punts conflictius,
adreçar adequadament les polítiques de mobilitat o
dissenyar més eficientement l’espai públic, per tal
de donar prioritat al vianant, augmentant la fluïdesa
de pas de la via.
/ I, en tercer lloc, és imprescindible analitzar la
presència i convivència de les principals activitats
que tenen lloc a La Rambla, i que haurien de
ser plenament compatibles amb els quefers
quotidians dels veïns. En aquest sentit, cal valorar
la conveniència de certes activitats, com ara la de
menjar a l’espai públic, a llocs no habilitats com a
tal, o la pràctica de conductes incíviques derivades
d’un consum excessiu d’alcohol.

/ Finalment, i dintre de l’anàlisi del grup social dels
turistes, cal atendre al subgrup dels creueristes
que desembarquen als propers molls del port, per
la incidència especial d’aquest, puntualment i de
manera intensiva. Els creueristes s’estan convertint
en un tipus de turistes particulars a La Rambla per
diferents motius:
• Utilitzen aquest carrer com el canal de penetració
prioritari al centre històric i, per extensió, a la
resta de la ciutat.
• Consumeixen l’espai públic de manera molt
intensiva, atès que s’estàn només unes hores a
la ciutat, per tant el ritme de passeig, consum,
etc. s’accelera, tot arrossegant el ritme de la via,
puntualment. Els seus desitjos com a turistes es
redueixen, i el consum puntual que de la ciutat en
fan, s’adreça a punts molt concrets, que deixen de
banda el gaudi expansiu de qualsevol passejada.

És a dir, que la qüestió del turisme va més enllà de
la mera presència a l’espai físic. La contaminació
a la resta de la ciutat, positiva i negativa, a la vida
quotidiana de la ciutat té a veure amb l’economia
urbana, les pautes de mobilitat i l’ús de l’espai
públic.
En aquest sentit, La Rambla és un espai que recull
tots els aspectes a tenir en compte, i pot actuar com
a banc de proves a l’hora d’analitzar l’impacte del
sector turístic a la ciutat.
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REUNIÓ AMB TURISME
Xavier Sunyol + Carmina Ruiz
OBJECTIUS
L’objectiu fonamental del departament és
el de “promoure un model de turisme que
potenciï l’equilibri entre residents i turistes, tot
preservant els valors identitaris de la ciutat”
Concretament, a Ciutat Vella, i tal com demostren
els estudis que formen part del Pla Estratègic,
l’impacte del turisme és força important. Tant
pel que fa a les dinàmiques econòmiques que
generen, com pels problemes de convivència
que se’n deriven.
Per tal de mantenir aquest difícil equilibri, es
considera necessari actuar sobre l’espai públic.
Concretament, per centrar-nos al cas de
La Rambla que ens ocupa, amb la intenció
d’aconseguir els dos objectius següents:
• Afavorir la mixticitat i diversitat d’usos
• Preservar la identitat
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Les Rambles són un espai on conflueixen
interessos econòmics molt diversos, que
competeixen entre ells per ocupar l’espai
públic i les plantes baixes, per tal d’encabir els
usos que promouen cadascun d’ells. Atesa la
pressió econòmica d’aquest indret, s’observa
la tendència, cada cop més acusada, d’introduir
activitats i usos adreçats exclusivament al
turisme, la qual cosa està generant l’expulsió
dels residents de l’espai públic.
Tenint en compte que un dels atractius turístics
de La Rambla és precisament la barreja d’usuaris
locals i foranis, es considera que l’homogeneïtzació d’activitats que ofereixin productes
i serveis únicament adreçats als turistes, pot
acabar sent contraproduent, i anar en detriment
de l’afluència tant de visitants com de locals.
I no només per la pèrdua d’identitat pel que fa a
la massa social, sinó també perquè ladesaparició
del comerç tradicional de La Rambla, la qual
cosa té com a conseqüència directa elcanvi
d’imatge de les botigues que s’aboquen a aquest
espai, generant una pèrdua d’identitatvisual que
homogeneïtza el paisatge urbà i li treu un dels
seus principals atractius.

A N À L I SI P ER S ONE S

REUNIÓ AMB TURISME
Xavier Sunyol + Carmina Ruiz
DADES QUANTITATIVES
A. Xifres globals: Es destaquen les dades globals
de nombre de turistes (visitant que pernocta
en hotels de la ciutat): 18,5 milions de turistes
per any. En concret, es constata que, dels 18,5
milions de turistes, el 80%, és a dir, uns 15
milions, visiten La Rambla.
B. Dades de creuers: Barcelona és el primer port
europeu de creuers, i el quart a nivell mundial.
Els viatges en creuer es consideren activitats
d’alta atractivitat econòmica Concretament,
ens visiten 2,5 milions de creueristes. Del
total de creuers, el 55% tenen base (sortida
i arribada) a Barcelona, la qual cosa genera
altre tipus d’activitats com ara pernoctacions
a la ciutat,abastiment de provisions,... El 45%
restant, només fa escala a la ciutat, i per tant
en fa unconsum ràpid (d’unes 4 hores) dels
serveis que se li puguin oferir, essent, per tant,
d’unimpacte més “negatiu”, ja que pràcticament
no repercuteix en el consum de productes a
laciutat, però en fa un ús intensiu i puntual de
l’espai públic.

DADES QUALITATIVES
Respecte a la imatge que es té de La Rambla
als ercats emissors de turisme de la ciutat,
es constata, mitjançant estudis que pertanyen
al Pla estratègic, que la figura de La Rambla
sempre surt a les enquestes, tant d’aquells que
han estat a la ciutat, com d’aquells que no hi han
estat mai.
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REUNIÓ AMB TURISME
Xavier Sunyol + Carmina Ruiz
ESTRATÈGIES APLICADES
A. Pla Estratègic de Turisme de Barcelona,
(www.turisme2015bcn.cat ) : el pla estratègic
sorgeix cap a l’any 2008, amb els objectius
plantejats anteriorment, i amb l’horitzó de l’any
2015. i ha estat formulat en diferents fases:
/ Fase d’anàlisi, en la qual es creen les comissions
de seguiments - se’n crea una d’específica per
a Ciutat Vella – s’encarreguen tot un seguit
d’estudis necessaris per a la correcta definició
del Pla Estratègic i es conclou amb la Diagnosi de
la qual se’n deriven 150 reptes o aspectes clau al
turisme de Barcelona.
/ Una fase intermèdia anomenada de proposta
estratègica, en la qual es formules els objectius
estratègics dels Pla i es defineixen els reptes de
futur.
/ Fase propositiva, que pren com a punt de
partida els objectius estratègics, per tal de definir
les propostes d’actuació.
En concret, Ciutat Vella es considera un element
fonamental en la estratègia de turisme de la
ciutat i, per tant, gaudeix d’un capítol específic en
cadascuna de les fases.
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A la fase I es crea una comissió de seguiment
específica, i es defineixen 20 reptes concrets
a assolir. A la segona fase, es defineixen els
objectius estratègics concrets I a la tercera fase,
es defineix el “Programa 13”, amb actuacions
concretes.
B. Plans estratègics per districtes: es pretén que
Barcelona es converteixi en la Barcelona dels
barris, i en aquest sentit es pretenen desenvolupar
plans estratègics propis de cada districte,
per posar incidència en les línies d’acció que
necessita cada barri, segons les seves necessitatsparticulars.
Igualment, val a dir que, per al cas concret de La
Rambla, es crea un “Taula Tècnica Interdepartamental” que, a banda d’altres aspectes, va tenir
un representant del departament de Turisme per
fer les aportacions escaients.
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REUNIÓ AMB TURISME
Xavier Sunyol + Carmina Ruiz
ESTRATÈGIES PROPOSADES
Per tal d’aconseguir els objectius de mixticitat
d’usos i preservació de la identitat, al llarg de
la reunió sorgeixen diferents alternatives de les
quals es podria estudiar la seva viabilitat, atesa
la positiva incidència que podrien tenir sobre el
turisme envers la ciutat. Tot i així, cal dir que,
aquestes estratègies, haurien d’estar promogudes
per altres departaments de l’ajuntament, i només
es comenten a mode de “pluja d’idees”.
A. Control dels usos de les plantes baixes:
/ Aplicació, i revisió si s’escau, del Pla especial
dels establiments comercials destinats a la
venda d’articles de record o souvenirs a la ciutat
e Barcelona, per tal de limitar l’aparició d’aquest
tipus de comerços.
/ Protecció d’usos tradicionals de les plantes
baixes. Es comenta la possibilitat d’aprofitar els
metres de façana d’edificis públics, per regular
els tipus d’usos de La Rambla. Tot i així, es fa
esment del cas de l’Avinguda Cambó, on la cessió
d’ús de les plantes baixes de titularitat pública no
ha acabat de funcionar.
B. Control de l’ocupació de l’espai públic, per tal
rescatar-lo per a la ciutadania
/ Revisió integral de les concessions de kiosks,
flors, fires, estàtues, vetlladors i terrasses.

Concretament respecte a les estàtues humanes,
se’ns fa saber que, tenint en compte dades d’estadístiques, són un element força valorat pels
propis residents de la ciutat de Barcelona. En
aquest sentit, i atès que es considera un element
atractiu en si mateix, i i no per estar a La Rambla,
es fa esment de la possibilitat de traslladar-les a
un altre espai, com ara al Passeig de Colom.
/ Inventariar les façanes de titularitat pública
de La Rambla, i revisar-ne els seus usos, per tal
d’estudiar la possibilitat d’introduir-ne de nous o
mantenir els tradicionals existents.
C. Mobilitat, regular adequadament la mobilitat
de vianants i vehicles al llarg de La Rambla, tenint
en compte especialment la concentració puntual
de vianants a punts concrets de La Rambla, com
ara a la sortida del Liceu i altres equipaments
culturals, l’arribada de creuers, el mercat de
La Boqueria,... I la necessitat de convertir La
Rambla en una zona de prioritat invertida, per tal
de limitar el pas de vehicles i afavorir la circulació
més fluida dels vianants.
D. Senyalització, es fa esment de la necessitat de
crear una pla de senyalització eficaç de La Rambla,
per tal de dirigir les passejades dels turistes cap
als espais culturals o d’interès adjacents, a què
La Rambla dóna accés.
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4.2.2 / VEÏNS I TREBALLADORS DE LA ZONA

La presència dels veïns de La Rambla i el seu entorn,
es desdibuixen de qualsevol imatge d’aquest carrer.
Per què? Simplement, perquè no la utilitzen; no la
“necessiten” per als seus quefers quotidians, atès
que no s’hi ubiquen serveis que tinguin a veure amb
la seva vida diària i prefereixen utilitzar els carrers
adjacents per circular pel barri.
I no només ens referim a aquells que hi viuen sinó
també a tots els que treballen a les botigues, bars
i restaurants, o qualsevol altra institució - Ciutat
Vella és la seu d’un gran nombre de seus de l’administració local i autonòmica -, els quals constitueixen
un grup important de població.
És evident, doncs, que les necessitats d’un ritme més
pausat dels veïns, de vegades, es fa incompatible
amb el ritme trepidant del turisme. Però, tot i així,
hem de tenir en compte que La Rambla també forma
part dels imaginaris urbans d’aquest sector social.
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És a dir, que La Rambla no és només un referent
simbòlic per la resta de regions o països com a
símbol de Barcelona i Catalunya, sinó que també ho
és per la gent que hi viu, al propi carrer o als barris
adjacents. No es tracta però de la mateixa imatge
de Rambla.
La Rambla desitjada seria un lloc on s’hi donin
cita activitats quotidianes, culturals i lúdiques, de
qualitat; a més d’un espai públic de referència per
a Ciutat Vella, atès que el districte no compta amb
un nombre generós d’espais lliure per on passejar,
jugar amb els nens, o on simplement estar-s’hi.
Actualment, a La Rambla hi ha censats 661 veïns, la
qual cosa suposa un nombre molt baix de residents,
sobretot si tenim en compte que, al 2010 hi havia
707 veïns. A més a més, si considerem que només
són dades de padró, potser la tendència a la baixa
podria ser major.

Aquest descens de població en els darrers anys,
es podria justificar en la manca de qualitat urbana,
entesa des del punt de vista de les necessitats
diàries d’algú que no només consumeix Rambla,
sinó que vol viure-la.
Per tant, si volem que La Rambla sigui viscuda més
àmpliament, serà important construir una nova
imatge on s’hi sentin identificats tots els grups
socials que formen part d’aquest carrer.
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LA CIUTAT VELLA DE BARCELONA
UN PASSAT AMB FUTUR. Joan Busquets et al.

4.2.3 /TEIXIT ASSOCIATIU
TERCIARI, COMERÇOS I OFICINES
Cal fer esment del teixit associatiu vinculat a La
Rambla, atès que ha jugat un paper important al llarg
de la seva història més recent. L’Associació d’amics,
veïns i comerciants de La Rambla “és una entitat

INTENSITAT RESIDENCIAL, any 2000

COMERÇOS, any 2000

INTENSITAT TERCIÀRIA, any 2000

OFICINES, any 2000

sense ànim de lucre que té l’objectiu de defensar
i promoure els interessos socials, comercials i
culturals de La Rambla de Barcelona.” que va ser

fundada al 1960 per un joier de la ciutat. Més conegut
com Amics de La Rambla, l’associació neix per
dinamitzar el teixit comercial, tot involucrant-se a la
vida cultural del carrer. Entre d’altres, destaca una
prova evident dels seus esforços envers La Rambla:
la presentació de la candidatura de La Rambla com
a Patrimoni de la Humanitat, amb la col·laboració
de l’ELISAVA, amb la finalitat de protegir i preservar
l’excepcionalitat d’aquest carrer, basada en la
heterogeneïtat social, cultural i econòmica del
carrer. Exemple perfecte de les sinèrgies entre el
teixit associatiu i els equipaments culturals d’un
carrer com aquest.
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4.2.4 / ALTRES GRUPS SOCIALS
PROSTITUCIÓ
Dintre dels grups de persones que realitzen algun
tipus d’activitat no legal a La Rambla, trobem les
prostitutes, i d’altres que exerceixen activitats com
ara la venda de droga o alcohol al carrer.
La proximitat a la zona portuària de la ciutat va
justificar, durant alguns anys, la presència del
mercat il·legal del sexe. Tot i així, a dia d’avui, la
seva presència prové de les pràctiques il·legals de
xarxes d’extorsió que operen amb dones provinents
d’altres països, bàsicament sudafricanes, als espais
de la ciutat on, tradicionalment, ha funcionat aquests
intercanvis.
En el cas de La Rambla, les prostitutes operen a les
nits a la zona mitja - baixa del carrer i als carrerons
adjacents, fins i tot utilitzen els vestíbuls dels edificis
de veïns de la zona.
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LLAUNERS
Fins que es van tancar les arcades del Mercat de
La Boqueria, també hi realitzaven allà els seus
serveis.
És evident que, el problema més greu que es deriva
de la prostitució, el pateixen les pròpies dones que
han estat vexades en exercir-la. Tot i així, des del
punt de vista de l’espai públic que ens ocupa, és
igualment evident, la degradació moral i física a la
que se’l sotmès amb aquest tipus de pràctiques.
La inseguretat que es genera al seu voltant, és el
principal motiu pel qual certs trams de La Rambla
arriben a caure en desús a partir de certes hores
de la nit. Situació que, d’altra banda, construeix
uns punts negres a la ciutat que la fan invivible,
bàsicament del resident, que és qui, vertaderament,
hi ha de conviure a diari. (veure entrevista amb el
cap de la Guàrdia Urbana, a l’Eix de Gestió).

Els venedors ambulants de llaunes de cervesa, s’han
convertit en tot un clàssic a les nits de Ciutat Vella
i, per extensió, a La Rambla. Generalment, es tracta
de pakistanesos que es troben en situació irregular
al país, que tot just acaben d’arribar, i enceten la
seva estada a la ciutat a través de xarxes il·legals
dedicades a la venda il·legal d’alcohol.La seva
presència és constant als espais públics de la ciutat
més concorreguts i, concretament a La Rambla,
es passegen amunt i avall, tot deixant el rastre del
consum incívic de centenars de llaunes, deixades al
terra per consumidors ebris.
Els orígens d’aquesta situació, al igual que la de la
prostitució, s’estenen més enllà de la pròpia Rambla
i, en aquest sentit, les actuacions per acabar amb la
pràctica il·legal d’aquestes activitats passen, ente
d’altres, per actuacions policials, l’abast de les
quals s’extralimita de l’àmbit estricte de La Rambla,
per no generar desplaçament a l’interior
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dels barris colindants, sense donar una solució real
al problema.
En aquest sentit, tot i que la solució passa per
polítiques més globals, és important assenyalar,
que, el problema del consum d’alcohol a la via
pública, és un problema generalitzat a Ciutat Vella
el qual, al igual que la prostitució, pot arribar a
generar problemes d’inseguretat a l’espai públic
que han de ser esmenats.
Igualment, tots dos grups, llauners i prostitutes, es
mouen contínuament amunt i avall de la Rambla,
per tant, la seva presència no es localitza en un punt
concret, tal i com ocorre amb els grups que veurem
a continuació.

TRIL.LERS

VENEDORS AMBULANTS

Els trilers són venedors ambulants del joc de
l’engany, les juguesques. Juguen, amb qui té el
gust d’apostar-hi, per veure qui endevina en quina
de les tres capses està amagada la bola de colors,
que no hi és mai... S’aposten sumes importants
de diners, tot afavorint el joc mitjançant jugadors
associats amb els estafadors, que fan veure que hi
juguen fort. L’enganyifa va adreçada, bàsicament,
als turistes ja que és una estratagema tan vella,
que els locals no constitueixen cap atractiu pels
estafadors. En aquest sentit, La Rambla, en tant que
espai públic ple a vessar de turistes, és un lloc idoni
per implantar aquestes activitats.

En aquest cas, el grups que constitueixen els
venedors ambulants, ofereixen productes com
ara tèxtil, bosses de ma, carteres, etc. d’imitació,
provinent del contraban.

La importància d’aquesta pràctica, no radica només
en el propi engany, sinò que s’afegeix el fet que, les
aglomeracions que s’hi produeixen al seu voltant
són, una vegada més, el lloc idoni per que els
carteristes hi facin l’agost.

Ocupen, igualment, la via pública, i actuen a
l’espai comprés entre la parada de metro de Plaça
Catalunya i Liceu.
Els problemes associats, en relació a La Rambla
són, d’una banda, la competència deslleial, en
relació a les botigues de les plantes baixes que
paguen els impostos adequats al tipus d’activitat
que desenvolupen i, d’altra banda, el mateix que
ocorre amb els trilers: en comprimir-se l’espai de
pas del vianant, per l’exposició de productes al terra,
es dificulta el passeig i es generen les condicions
idònies per que actuïn els carteristes.
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4.3 / ACCIONS SOCIALS

Agrupació de persones a la Rambla / Urbaning
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4.3 / ACCIONS SOCIALS
La Rambla / eix social / ACCIONS SOCIAL S

Necessitem desplaçar-nos per realitzar els nostres
quefers quotidians; i ho fem pels carrers i places
de la ciutat, els quals han d’estar acondicionats
per tal que les persones, i no només els vehicles, hi
circulem eficientment.
Alhora, i si les condicions externes – climatològiques,
ambientals, etc. – ens ho permeten, també utilitzem
l’espai públic per estar-hi: seiem a una terrassa
a fer un cafè, ens aturem davant un monument
per observar-lo, ens trobem amb amics i xerrem,
aprofitem l’ombra d’un arbre per descansar, etc.
En definitiva, a l’espai públic conviuen accions socials
- activitats dinàmiques i estàtiques - i, per tant,
els nostres desplaçaments han de ser plenament
compatibles amb les nostres estades puntuals.

Evidentment, el moviment vibrant d’un carrer com
La Rambla, acapara immediatament l’atenció
de l’analista o l’espectador. Però és important
entendre-la no només com un lloc de pas, sinó
també com un lloc d’estada, de trobada. Per tal
de poder sobreposar un patró pausat, propi de la
vida quotidiana d’un barri, al ritme trepidant de les
masses, que la passegen amunt i avall, i la creuen
del Raval al Gòtic, i a l’inrevés.
Per tal de destriar aquests dos patrons d’ús, hem
identificat unes activitats molt bàsiques, dinàmiques
i estàtiques, que analitzarem a continuació.
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4.3.1 / ACTIVITATS DINÀMIQUES
Tram central

ANAR A PEU / PASSEJAR
Anar a peu és el mode de transport més saludable,
i a més a més, ens ofereix l’oportunitat de gaudir
de l’espai públic. En aquest sentit, és l’acció social
per excel·lència mitjançant la qual experimentem la
ciutat i la relació amb la resta de vianants que la
recorren.
Els patrons de moviment dels vianants, ens explica
quins són els carrers més transitats, la direcció en
què es produeixen els principals fluxos, així com
les preferències dels recorreguts dels vianants. És
per això que, un estudi acurat que vulgui tenir en
compte els transeünts, com a l’eix central a partir
del qual desenvolupar una política d’espai públic, ha
de contenir aquesta informació.
En aquest sentit, les nostres apreciacions sobre La
Rambla es basen en l’observació de com ens movem
els vianants, i no tant en una anàlisi quantificada
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dels patrons de mobilitat a peu, per tal d’apuntar
els patrons d’ús i les principals activitats o accions
socials, estàtiques i dinàmiques, d’aquest carrer.
Això ens permetrà tenir una primera aproximació a
la qüestió; la qual cosa no treu la importància d’un
estudi acurat de la mobilitat a peu de la zona, cas
que es vulgui escometre una remodelació de la via.
El més important per poder caminar a gust, és
disposar d’espai suficient per fer-ho amb comoditat;
sense haver de sortejar obstacles contínuament, i tot
garantint l’accessibilitat a tots els àmbits públics.
Per tant, serà molt important controlar el nombre
i la ubicació del mobiliari urbà que dissenyem per
tal de donar servei a l’espai públic, amb la intenció
que es sigui funcional, alhora que no dificulti una
circulació fluida dels vianants.

El passeig central de La Rambla és un espai acotat,
lineal i continu, apte per al passeig i el gaudi dels
vianants. L’efecte túnel que li confereix la plantació
de plataners, accentua la perspectiva direccional
del passeig central.
El gran encert de La Rambla és el d’haver estat
dissenyada sense cap interrupció en tota la seva
llargada, la qual cosa permet gaudir del passeig
sense preocupar-se de la intromissió dels cotxes i
altres vehicles a motor.
I és, precisament, el fet de ser un espai únic i lineal,
el que l’ha fet atractiu per què multitud d’elements
de mobiliari urbà , contenidors d’activittats – com
ara quioscs, parades de flors, etc. -, espectacles
en viu com el de les estàtues humanes, o fires
de qualsevol tipus, s’hi concentrin als límits del
passeig, per tal d’oferir serveis als vianants.
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Voreres
La suma de tot plegat, ha construït, vertaderament,
una pantalla, física i visual,als laterals dels passeig
que, d’una banda, aïlla l’espai central del conjunt
del carrer, mentre que d’altra banda, redueix
l’espai de pas fins provocar vertaders estrangulaments de la circulació de vianants, no només per la
sobreocupació de l’espai dels propis elements, sinò
per la mateixa gent que s’atura a consumir allò que
se li ofereix.
A més a més, hem de tenir en compte que, tot i que
els carrers transversals que s’aboquen a La Rambla
no tenen continuïtat física, el fluxe de pas de gent
que continua el seu trajecte d’un barri a l’altre
genera, inevitablement, situacions de creuaments
de camins la qual cosa singularitza aquests punts,
els quals haurien de ser tractats amb especial cura
per facilitar la convivència de tots els fluxes que
conflueixin.

Les voreres de La Rambla no han estat previstes
per acollir ni la quantitat del tipus de públic que les
fa servir, tal com hem vist a l’eix morfològic.
Per tant, s’utilitzen d’una manera residual, en
accions que no formen part d’allò que entenem
com la Rambla turística. Bàsicament, les podríem
resumir de la següent manera:
• D’una banda, els vianants ocupen les voreres en
entrar i sortir dels establiments, puntualment. Un
cop enllestides les compres, els turistes tornen
a l’espai central, i els locals desapareixen per
alguns dels carrers.
• I d’altra banda, les voreres es fan servir per recórrer
trams curts de la Rambla, entrant per un carrer i
sortint per un altre. A més a més, puntualment,
atès que l’espai de pas és escàs, molts vianants
utilitzen la calçada per desplaçar-se, tot generant
conflictes i problemes de seguretat vial.

Queda clar, doncs, que no són un espai de passeig,
amb la qual cosa es desproveeix a aquests espais
d’una de les seves funcions principals com a espai
públic, en quedar segregat i desvinculat de la zona
de passeig. A més a més, tal com vàrem apuntar a
l’eix morfològic, la sobreocupació de les voreres per
mobiliari urbà innecessari, i productes a la venda o
reclams dels establiments.

Al plànol de l’esquerra, hem grafiat les línies de
moviment dels vianants, tot diferenciant entre
les dels locals, en vermell, i les dels turistes, en
taronja.
La finalitat d’aquesta mapificació, basada en
l’observació d’un matí a la Rambla, pretén posar
en evidència que, els locals, utilitzen aquest
carrer només en creuar-lo, o bé per recórrer
trams molt curts per anar d’un carrer a un altre
dintre del mateix barri o cap a l’altre.
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ANAR A PEU / CREUAR
Com hem dit abans, el passeig central de La
Rambla és continu en tot el seu trajecte, i no es veu
interromput per cap pas transversal. Així, per anar
del Raval al Gòtic, o a l’inrevés, hem de creuar La
Rambla: baixem de la vorera, creuem una calçada,
travessem el passeig central, creuem una altra
calçada i arribem a l’altra vorera del carrer; i ja
estem a l’altre barri.
En aquest sentit, és important estudiar com ens
movem, per dissenyar més eficientment aquests
creuaments, tot tenint present el volum de trànsit
de vehicles, i les freqüències de pas dels vianants.

entment, la tendència a moure’ns entre dos punts
per la via més curta, és una premisa que apliquem
també quan ens movem per l’espai públic.
De les pautes de mobilitat grafiades a les imatges
adjuntes, se’n desprenen alguns aspectes que, si
més no, poden aportar-nos eines per redefinir
aquests creuaments, cas que es consideri
necessari
1. C/TALLERS - BONSUCCÉS

Aquesta acció que, en principi, pot semblar ben
senzilla, no és tan directa ,en tant que, per controlar
el pas de vehicles per les calcades laterals, tot
garantint la seguretat dels transeünts, els passos
de vianants estan regulats semafòricament i, per
tant, l’acció de creuar hauria de ser realitzada pels
llocs habilitats com a tals. L’observació, però, a què
hem sotmès aquestes cruïlles, ens demostra que no
és així.
Es posa en evidència que, els passos senyalitzats
no sempre coincideixen amb les línies de moviment
que fan servir els vianants per creuar les calçades
laterals. Els esquemes de moviment que mostrem
a continuació, són la prova fefaent que, inconsci-
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2. PINTOR FORTUNY

3. PORTAFERRISA

A N À L I SI P ER S ONE S

Hi ha dos tipus de creauments, els que podríem
anomenar en “T”, atès que no tenen continuïtat
a l’altra banda de La Rambla, i els que sí que
s’estenen a l’altra banda, que anomenarem de
creu “+”.
En general, s’observa clarament que l’amplada
dels passos de vianants és insuficient, atès que
els vianants fan servir tota la zona de creuament
per passar al passeig central.
A les cruïlles en “T”:

5. BOQUERIA

5. C/FERRAN

• Els elements que es situen en les vores del
passeig central, redirigeixen les passejades
provenints dels carrers transversals. L’aspecte
positiu, és que tenen un efecte dissuasori, a
l’hora de creuar el carrer per punts no habilitats
com a tals. L’aspecte negatiu, radica en que fan
del passeig central un lloc poc permable, física
i visualment. Com a conseqüència, la imatge
que es té de La Rambla, des dels carrers que
en ella desemboquen, és poc atractiva; fins i tot,
capaç de redirigir les passejades evitant aquest
carrer.
• Els vianants tendeixen a seguir la mateixa
direcció que portava el carrer del que
provenien. És a dir que, si el carrer transversal
no és perpendicular a la traça de La Rambla, el
trajecte del vianant tampoc ho serà, malgrat els
passos de vianants estiguin indiciant el contrari
A les cruïlles en “+”:

6. PLAÇA REIAL

7. C/ESCUDELLERS

• Els vianants tendeixen a seguir els eu tranjecte
cap al carrer d’enfront, la qual cosa genera
conflictes amb el flux continu que circul·la en
direcció nord-sud pel tram central del passeig.
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MULTIRAMBLAS.
INTELLIGENT COASTS. M. Gausa / S. Bianchini / L. Falcon

Aquest llibre proposa fer un estudi de l’ús de
l’espai públic, que tingui en compte, entre altres
elements, els patrons de moviment dels vianants,
els principals indicadors de la qualitat de l’espai
públic o el tipus d’activitats diferenciades en si
són activitats que es fan “de paso”, “en descans”
o “utilitzant usos programats al seu alrededor.
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MULTIRAMBLAS.
INTELLIGENT COASTS. M. Gausa / S. Bianchini / L. Falcon
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4.3.2 / ACTIVITATS ESTÀTIQUES
El fet d’estar-s’hi a un espai públic comporta, en
sí mateix, una actitud conscient de gaudi envers el
lloc; sempre i quan, evidentment, aquestes accions
“estàtiques”, es realitzin de forma voluntària, en tant
que també podríem considerar activitats estàtiques
quan no et mous esperant el bus, o si fas cua per
accedir a un recinte o comprar un producte.
En aquest sentit, alguns autors afirmen que,
el nombre d’activitats estàtiques, opcionals i
voluntàries, que es realitzen a un espai públic és
directament proporcional al seu nivell de qualitat.
Ens referim a poder aturar-se per observar un
lloc o un monument. Decidir seure a un banc, a
una terrassa o en qualsevol lloc adient, aturar-se
només per descansar o fer una trucada, són accions
conscients que prenem en tant que ens sentim a
gust al lloc on ens trobem.

120

Hi ha diferents aspectes aliens al propi espai públic
que poden influir en aquesta presa de decisions,
com ara les condicions climàtiques. Però aquelles
intrínseques al lloc són les que podem controlar,
les que les possibiliten o dificulten; per exemple, el
nivell sonor, el lumínic a les nits, l’estètica del lloc,
o simplement el grau de seguretat que ens pugui
transmetre.
El cas de La Rambla, tot i tractar-se d’un entorn
summament agradable, amb unes condicions
ambientals òptimes, aquest tipus d’activitats queden
restringides a llocs molt puntuals, atès que la riuada
de gent que baixa, arrossega al seu pas qualsevol
possibilitat de pausa.

A N À L I SI P ER S ONE S

OBSERVAR
La qualitat visual dels espais públics afavoreix el
trànsit dels vianants, que es delecten en observar
–lo.
Però quan parlem de la qualitat visual que fa que un
espai sigui agradable per ser observat, no només ens
referim al fet de contemplar monuments o edificis
singulars, sinó que un espai públic pot ser digne
de ser observat en sí mateix, en tant que reuneix
les condicions de disseny adequades, alhora que
acompleix amb els requeriments funcionals que se
li pressuposen.
Un carrer com La Rambla pot ser observat,
bàsicament, des de dos punts de vista:

/ Des de l’espai central: si observem les façanes,
és evident que hi trobem elements singulars que
reïxen del llenços de façana per la seva singularitat.
Al conjunt però, li manca un tractament unívoc i
ordenat, tant pel que fa al tractament de les plantes
baixes com a la rehabilitació de moltes de les
edificacions.
Igualment, si observem el propi bell mig de La
Rambla, obtenim la foto fixa d’un riu de gent
emmarcat per una renglera de plàtans a banda i
banda. D’aquesta imatge típica s’esvaeixen, però,
alguns dels detalls poc afortunats, que hem apuntat
a l’eix morfològic referents a la seva configuració
espaial, els quals, malgrat passar desapercebuts
davant una foto genèrica com aquesta, poden captar,
negativament, l’atenció de les mirades de turistes i
locals.

/ Des de les voreres, observem l’espai central: a
l’eix morfològic apuntàvem una tercera façana de La
Rambla, formada pels darreres de tots els elements
que s’amunteguen al passeig central. Aquest fet,
juntament amb la minsa permeabilitat visuals,
desdibuixen una imatge idíl.lica de La Rambla, i la
converteixen en un espai maldestre que no convida
al visitant.
Tot plegat, posa en evidència alguns dels punts
febles de La Rambla. Per tant, una reconversió de
La Rambla hauria de buscar l’excel.lència visual
d’un espai tan representatiu per a la ciutat.
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SEURE

SEIENTS PREVISTS
Que La Rambla estigui proveïda d’espais per seure,
augmenta la seva qualitat espaial, en tant que
permet que, els seus vianants, puguin tenir un lloc
on descansar, puntualment.
Els llocs habilitats com a tal, poden ser de molts tipus;
i no sempre han d’implicar el consum de menjar o
begudes. En aquest sentit, hem de distingir entre
els llocs habilitats per seure, siguin les terrasses de
les cafeteries o siguin els bancs públics, i els llocs
que la gent utilitza espontàniament per seure, i que
hem anomenat seients no prevists.
Evidentment, siguin quins siguin, han de tenir
unes característiques que les facin agradables,
i resultaran tant més atractius, quantes més
oportunitats aportin per gaudir-lo: que siguin llocs
còmodes, protegits de les inclemències del temps,
que tinguin unes vistes agradables, etc.
Podríem dir que, de seients prevists com a tal hi ha
de dos tipus: els bancs públics i els seients privats,
d’ús públic, a les terrasses dels bars. I a La Rambla
en trobem de totes dues categories, tot i que no en
la mateixa proporció.
Els bancs públics són escassos a La Rambla, i
es concentren només a dues zones. La primera,
està situada a la vora de la sortida del Metro a
Plaça Catalunya, al costat de la font de canaletes.
Són bancs individuals de fusta, tipus cadira que
habitualment estan ocupats per gent gran; veïns del
barri, que aprofiten per xerrar, sobretot quan el sol
de migdia escalfa la zona.
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I la segona zona de bancs la trobem front al Centre
d’Arts Santa Mònica. Es tracta d’un únic banc lineal,
que fa de límit entre la calçada i l’espai d’accés
al museu. Els seients públics generen punts de
trobada que afavoreixen la xarxa social d’un barri.
A La Rambla, a més a més, hem d’afegir el públic
potencial que, provenint del turisme, els fa servir
com a lloc de descans, una pausa de la voràgine del
carrer.
En general, podem afirmar que el nombre de
seients públics no són suficients per afavorir una
vida de barri més consolidada, que convisqui amb
el turisme d’una manera eficient. En aquest sentit,
caldria recordar els lloguers de cadires històrics
que trobem als orígens de la Rambla.
D’altra banda, però, hi ha els seients de les terrasses
dels bars de La Rambla, que es proveeixen de llocs
d’estada als vianants. Es concentren al passeig

central, concretament a la zona mitja – baixa del
carrer, en un nombre bastant considerable. Tot i
així, la relació qualitat – preu dels productes que
ofereixen, no resulten atractius per la gent del barri.
En aquest sentit, els turistes,són els seus usuaris
potencials, L’espectacle queda, doncs, reservat a un
públic disposat a gaudir de l’espectacle, o a un preu
poc assequible.
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SEIENTS IMPREVISTS
Gairebé podríem seure en qualsevol lloc, sempre
i quan el terra sigui ferm i estable, estigui més o
menys net, i ens permeti, bé recolzar-nos o bé
aprofitar qualsevol desnivell per doblegar les cames
i mantenir l’equilibri amb el propi cos. Al igual que
els seients prevists, generen un efecte positiu de
plaça, en tant que afavoreixen la reunió de persones
per realitzar una activitat. Tot i així, quan es tracta
de menjar al carrer, l’efecte pot ser el contrari, si no
es té la consideració de deixar net l’espai utilitzat.
En qualsevol cas, les finestres de les façanes que es
troben l’alçada de la cintura, els graons dels llindars
de les portes, o els elements de mobiliari urbà que
proporcionen algun punt de recolzament, entre els
0,50 i el 1,00 m., més o menys, resulten apropiats
per aturar-se, seure, o com a mínim recolzar-se
per menjar alguna cosa ràpida, xerrar o simplement
observar allò que ocorre al teu voltant.

A La Rambla hi trobem alguns elements que
propicien aquestes estades. Concretament, ens
referim als escocells elevats del tram central del
passeig, o alguns graons que formen diferents
escultures, com la situada a la Rambla Canaletes,
just a l’inici del passeig, o la petita escala que es
forma a la plaça del teatre.

Per tant, si tenim en compte que un dels objectius
d’aquest treball és el d’aconseguir un efecte plaça
que s’estengui a tot el llarg de La Rambla, serà
interessant esbrinar com es generen aquests
seients imprevists, per tal de sumar-los, de manera
efectiva i eficient, a la xarxa de seients públics que
es prevegin.

Pel que fa a les façanes, en cap cas es converteixen
en un lloc d’estada puntual, atesa la manca d’espai
a les voreres, tant a la banda del Raval com a la
del Gòtic, i als llocs on puntualment s’eixamplen,
com ara La Virreina, el Centre d’Arts Santa Mònica
es corresponen amb edificis monumentals que no
conviden a apropar-se a les seves vores, sinó més
bé a contemplar-los. Potser només a la plaça del
Teatre, s’ajunten esporàdicament grups de gent
jove, provenints de l’ELISAVA.
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TROBAR-S’HI / PARLAR
Les persones ens trobem als carrers i parlem, ens
reunim en grups, ni que sigui només uns minuts, per
intercanviar opinions o simplement conversar. I per
fer-ho necessitem un espai ampli, on hi capiguem
folgadament i, a ser possible, amb un nivell sonor
adequat per poder seguir la conversa.
La Rambla, en tant que compta amb un ampli espai
central, reuneix les condicions idònies per aturar-se
i xerrar. Tot i així, la riuada de gent que hi circula
habitualment, ocupa gran part del passeig, i desplaça
aquests encontres a les seves vores. Si et trobes un
amic passejant per La Rambla, no t’atures al centre,
ja que es convertiríeu en un obstacle a sortejar pel
fluxe de gent que continua el seu camí. Inconscientment, et bellugues per trobar un espai més tranquil,
fora del curs de passejadors; generalment, cap als
pocs espais buits que queden entre els quioscs i els
arbres, les terraces i els pintors.
Al plànol de la dreta hem identificat algunes de
les accions estàtiques que tenen lloc a la Rambla,
per tal de situar-les físicament al passeig.
Observem la gran quantitat d’activitats a la zona
més central, les quals es superposen amb els
quioscs, parades de flors, antics ocellaires; tot
posant en evidència la manca d’espai per parlar
tranquil·lament, o parar-se a observar.
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Evidentment, no es tracta de l’espai més idoni, ja
que t’envolten papereres, contenidors de residus,
fanals, etc. que no construeixen el lloc més
agradable per mantenir una conversa. És per això
que, un cop més, es fa palès com les accions socials
que voldrien tenir cabuda a La Rambla, difícilment
troben el seu lloc.
Tal com apuntàvem amb els seients, és necessari
aconseguir trobar l’efecte plaça a La Rambla per tal
de fomentar les trobades, afavorir els encontres i
aconseguir conjugar els dos tempos amb què hauria
de funcionar aquest carrer: el ritme trepidant del
turisme que en fa un consum ràpid, i el dels veïns
del barri, que aconseguirien a La Rambla un espai
públic de qualitat al seu barri on seure, xerrar, llegir
el periòdic o gaudir de l’assoleiament del carrer.
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CELEBRAR. MANIFESTAR-SE
La Rambla també s’utilitza bé per a celebrar fites
importants o bé per manifestar, col·lectivament, els
neguits d’una societat.
És ben coneguda La Rambla de Canaletes per
les celebracions dels triomfs de l’equip de futbol
de la ciutat: el Futbol Club Barcelona. És el punt
de trobada dels seguidors del Barça, un cop han
aconseguit un títol. És llavors quan ocupen tot l’espai
del carrer, de banda a banda, sense fer distinció del
passeig central o la calçada. Es repengen de la Font
de Canaletes i, és aquest un dels pocs moments en
què la ciutat, indirectament, reclama aquest espai
públic com a seu.

Igualment, als anys 70 i no tant avui en dia, la
ciutadania va escollir aquest carrer per reclamar
col·lectivament una democràcia; reflexe de la
identificació d’aquell temps amb La Rambla, com
espai públic de referència. Potser el fet que avui no
sigui utitilitzat d’aquesta manera, te a veure amb
la massificació del turisme, però és un senyal més
que apunta cap a la desvinculació de La Rambla i els
ciutadans de Barcelona.

ESTUDIS PREVIS PEL FUTUR PLA DE LES RAMBLES

BLOC II

125

LA RAMBLA

bloc II
EIX ECONÒMIC

LA RAMBLA

L a Rambla / anàlisi / eix econòmic

transport
comercial

serveis de
neteja

autobus

INFORMACIÓ

taxis

TRANSPORT

TRANSPORT
PÚBLIC

metro

biblioteques

OCI
eix de la MOBILITAT

bicing

GRUPS
SOCIALS

cultura
institucional

asseure’s
veïns

centres
educatius

industria
cultural

CULTURA +
LLEURE

vehicles
privats

eix del CONEIXEMENT

TRANSPORT
PRIVAT

noves
tecnologies

cultura
popular

observar

turistes
treballadors

parlar

eix SOCIAL

passejar
creuar

menjar

prostitució

LA RAMBLA

eix de la GESTIÓ

GOVERNANÇA
MEDIACIÓ

Venda
ambulant

tril.lers

drogues/
alcohol
(llauners)

seguretat

manteniment

xiringuitos
(ocellaires)

floristes

quioscos

ACTIVITAT

restauració

USOS
PROGRAmercats
apartaments
turístics MATS
LLICÈNcomerços
hotels CIES

participació

MEDI FÍSIC I NATURAL
CONTINENT
edificis
catalogas PAISATGE
URBÀ
plantes
baixes

elements
patrimonials
ocupació
via pública:
estàtues
pintors
fires

disciplina

eix MORFOLÒGIC

USOS NO
PROGRAMATS

USOS
PROGRAMATS
CONCESSIONS

concessions

subvencions

llicències

GRUPS
SOCIALS

eix ECONÒMIC

teixit
associatiu

PERSONES

visitants

GESTIÓ
ADMINISTRATIVA

ACCIONS SOCIALS
ESTÀTIQUES I
DINÀMIQUES

senyalètica
paviments
terrasses

vetlladors

façanes

CONTINGUT
VIA PÚBLICA

il.luminació

altres
elements
via pública

arbrat
clavegueram

semàfors

mobiliari
urbà

senyalització
oficines
altres

Mapa conceptual / Urbaning

A N À L I SI A CT I V I TAT S

5
5.1
5.2

5.3

Eix ECONÒMIC.....................................................................................
INTRODUCCIÓ......................................................................................
USOS PROGRAMATS - CONCESSIONS................................................
5.2.1
XIRINGUITOS (ANTICS OCELLAIRES)..........................................
5.2.2
FLORISTES...............................................................................
5.2.3
QUISOCS..................................................................................
5.2.4
ALTRES...................................................................................
USOS PROGRAMATS - LLICÈNCIES....................................................
5.3.1
RESTAURACIÓ I CAFÉS..............................................................
5.3.2
MERCATS..................................................................................
5.3.3
COMERÇOS...............................................................................
5.3.4
OFICINES.................................................................................
5.3.5
HOTELS....................................................................................
5.3.6
APARTAMENTS TURÍSTICS........................................................
5.3.7
ALTRES....................................................................................

ESTUDIS PREVIS PEL FUTUR PLA DE LES RAMBLES

127
131
133
134
134
135
135
137
142
143
144
147
148
148
150

BLOC II

129

L a Rambla / anàlisi / eix econòmic / INTRODUCCIÓ

5 / ACTIVITATS

Entrada al mercat de la Boqueria / Urbaning
130

A N À L I SI A CT I V I TAT S

5.1 / INTRODUCCIÓ

USOS PROGRAMATS I NO PROGRAMATS

La Rambla / eix econòmic / INTRODUCCIÓ

La Rambla / eix econòmic / USOS PROGRAMATS
-CONCESSIONS
La Rambla /
-LLICÈNCIES

L’eix econòmic té per objecte de treball les
diferents ACTIVITATS que es desenvolupen i
tenen lloc al llarg de la Rambla amb la intenció
d’analitzar els usos existents, principalment en
planta baixa, i la influència que aquestes generen
sobre l’espai públic i l’afluència de visitants
La continuïtat d’activitats, a ambdós costats del
passeig, de manera pràcticament ininterrompuda
converteix La Rambla en un eix comercial
important, tant pels barris de confluència, com
per la ciutat. El passeig conté una concentració
d’establiments, principalment amb una diversitat
comercial i de restauració, que fa de l’eix un espai
complex i diversificat.
Reconèixer el paper de les activitats comercials
en l’estructura de La Rambla és una tasca
fonamental per entendre les dinàmiques i accions
socials que tenen lloc al llarg del passeig. Són
equipaments (actius) que configuren un servei a
la ciutadania, en aquest cas en la seva vessant de
consumidors.

eix econòmic / USOS PROGRAMATS

L’activitat comercial i l’espai públic
Quan parlem d’ ACTIVITATS i especialment
d’aquelles que tenen lloc en les plantes baixes
dels edificis, generalment ens referim als espais
comercials i de restauració. Punts transversals
de relacions socials, on s’estableixen vincles
de ciutadania entre els diferents usuaris amb
independència de les seves característiques o
raons socials.
Els USOS PROGRAMATS desenvolupen una
important tasca de cohesió social i realitzen un
control passiu sobre l’espai públic, al mateix
temps que les activitats que s’hi desenvolupen,
influeixen directament en la qualitat, securització i
identitat de l’espai públic.
És a partir de l’espai públic que s’accedeix als
establiments i aquest mateix el que habilita les
possibilitats de càrrega i descàrrega.
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5.2 / USOS PROGRAMATS-CONCESSIONS
La Rambla / eix econòmic / CONCESSIONS

Un dels tres diferencials de la Rambla, i un dels
factors que l’ha convertit en referent mundial,
han estat les diferents activitats comercials que
s’han desenvolupat en el seu passeig central; les
floristes, els quiosquers i antigament els ocellaires,
avui en dia reconvertits el parades d’aliments o
souvenirs. Aquesta tematització de l’espai central,
bàsicament repartit en diferents punts o rambles
del passeig a excepció del quioscos, configura el
caràcter identitari de l’activitat comercial de la
Rambla. Preservar aquesta identitat és un factor
clau en l’evolució de passeig.
S’ha de tenir present que aquesta activitat
comercial, tant desenvolupa una funció comercial
com identitaria. És precisament aquesta identitat

la que al mateix temps la converteix en un fort
atractiu turístic i reclam publicitari. La preservació
d’aquests actius com comerços de proximitat i
de barri s’ha de preserva davant l’amenaça de
convertir-ho en un espai tematitzat i orientat només
al sector turístic.
Al mateix temps també s’ha de tenir present que
una sobreocupació de concessions en l’espai
central també pot gener problemàtiques de
mobilitat i de flux de vianants. Una racionalització i ordenació de les concessions al passeig
serà imprescindible alhora d’afrontar qualsevol
modificació d’aquestes.
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USOS PROGRAMATS > CONCESSIONS
Floristes
Antics ocellaires
Tot i la substitució de les parades de venda d’animals, encara
persisteixen dos punts de venda de productes relacionats amb
els animals. Aquestes parades es troben en la Rambla dels
Estudis, situats en la banda més propera al barri Gòtic.
Les 10 parades que existeixen destinades a la venda d’aliments
es concentren en el tram corresponent a la Rambla dels
Estudis. Aquestes parades són les de més recent aparició,
com a conseqüència de la prohibició de la venda d’ocells i la
substitució d’aquest tipus d’activitat (a excepció de dues parades
que, com s’ha apuntat anteriorment, encara perduren).
Tanmateix, és important observar que d’aquests deu punts de
venda, 7 se situen en la banda del passeig central més propera
al barri Gòtic i, les altres 3, en la banda més pròxima al Raval.
Aquesta distribució dins del passeig central és simptomàtica
del que succeeix al llarg de tota la Rambla ja que, el 67% de
les parades que hi ha a la Rambla se situen en la banda més
propera al barri Gòtic.
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Totes les parades de floristes es troben
íntegrament en la Rambla de Sant Josep.
En aquest tram de la Rambla, la distribució
dels quioscs està força equilibrada entre
ambdós costats. Així, de les 16 parades de
floristes que hi ha, 9 se situen en la banda
més propera al barri Gòtic i les altres 7 en el
costat del Raval.
D’altra banda, totes les parades de venda de
flors són contigües les unes amb les altres, és
a dir, no s’hi interposen parades destinades a
la venda d’altres productes.
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Quioscos

Altres

Hi ha 11 quioscs en el passeig central
destinats a la venda de premsa, dels
quals 7 es troben en la banda més
propera al barri Gòtic i 4 en la banda
del Raval.

Finalment, cal fer esment de
l’existència d’un altre tipus de
quioscs, de petites dimensions,
destinats a la de venda de cupons
de l’ONCE i a punt d’informació de
l’Ajuntament de Barcelona.

Els trams que més quioscs allotja són
la Rambla dels Caputxins i de Santa
Mònica (amb tres quioscs cadascun).
Per contra, en la Rambla de Sant
Josep només n’hi ha un.
En general, els quioscs s’alternen
amb d’altres activitats interposades,
però en la confluència de les Rambles
de Canaletes i dels Estudis n’hi ha
dos de contigus.

En concret, hi ha 10 quioscs d’aquest
tipus, situats majoritàriament en el
costat més proper al barri Gòtic (8
quioscs).
Tot i això, la distribució al llarg de la
Rambla és força uniforme si atenem
al fet que en cadascun dels cinc trams
de la Rambla hi ha dos d’aquests
quioscs.
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5.3 / USOS PROGRAMATS-LLICÈNCIES
La Rambla / eix econòmic / LLICÈNCIES

L’activitat econòmica representa un dels principals
dinamitzadors actius d’una ciutat. La Rambla
actualment allotja una àmplia varietat d’activitats
terciàries, tant des de l’ús comercial com l’ús
d’oficines. Des del punt de vista de les activitat que
tenen un afectació majoritària sobre la Rambla, em
de destacar els locals oberts al públic destinats al
comerç a l’engròs o al detall i els locals destinats a
la prestació de serveis privats al públic. L’activitat
que desenvolupen aquests comerços tenen una
influència directa sobre l’espai públic, ja sigui a
nivell d’imatge pel passeig, o com atractors d’un
tipus específic d’usuaris. En aquest sentit l’activitat
desenvolupada per la restauració incideix també
directament sobre l’ocupació de l’espai públic al
col•locar-hi terrasses. Son aquestes últim les que
en els darrers anys han proliferat d’una manera
considerable al llarg del passeig, especialment
aquelles destinades als turistes. Una racionalització d’aquesta ocupació de l’espai públic al llarg de
la Rambla serà imprescindible alhora d’afrontar
qualsevol intervenció sobre aquesta activitat.
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Terrasses dels cafès de la Rambla, foto històrica
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LA SOCIETAT I LES ACTIVITATS A LA RAMBLA
A principis del segle XIX la burgesia adquireix el control econòmic i
administratiu de la societat des de la base de la gestió del capitalisme
industria. La seva influència es tant en l’àmbit sociopolític com en
l’urbanístic, un nou model de ciutat, basat en la reforma de París del
baró Von Haussman, n’és el model.
L’enderroc de les antigues muralles medieval en diferents ciutats
europeas obre la porta a nous espais per a bulevards, amples
avingudes arbrades que han de permetre airejar les antigues ciutats
compactes i millorar les condicions d’insalubritat. La Rambla, tant
mateix, ofereix les mateixes possibilitat d’un bulevard sense haver de
rebentar la trama de la ciutat, gracies a la seva prexistència com riera
o límit de muralla. És així com s’origina el bulevard ‘natural’ de la
Rambla.
Aquest nou aparador de la ciutat, es utilitzat per la nova burgesia per
fer veure i veure en un univers de relacions socials. L’espai públic
és l’escenari d’una nova vida pública d’espectacle i espectador. No
només hi han intercanvis comercials o social, neix el concepte flâneur,
la persona que camina la ciutat amb l’únic pretexte d’experimentar-la.
La Rambla del segle XIX es converteix en un passeig aristocràtic,
bordejat per palauets nobles –Moja, March, Virreina- i convents
i esglésies. És en aquest nou marc on comencen a apareixer les
cafeteries –el Lyon d’Or, Racó, España, Gran Café (Moka), Núria,
Ópera- amb les seves terrasses per desenvolupar un nou tipus de
sociabilitat pública, orgullossa de la seva ciutat plena de modernitat.
La nova sociabilitat de la Rambla estableix les bases per l’establiment
de noves institucions, com ara l’Ateneu o la Reial Acadèmmia de les
Ciències i les Arts i cap mitjans de segle el Gran Teatre del Liceu.
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LLICÈNCIES LA RAMBLA
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Imatge 1
‘Densitat de llicències d’activitats’
Font: Imatge del llibre Multiramblas,
Gausa, Banchini, Falcón
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COMPARATIVA RAMBLA
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USOS PROGRAMATS > LLICÈNCIES
Restauració / Cafès
Els
establiments
dedicats
a
la
restauració representen un 28% del
total d’establiments (sense tenir present
l’oferta terciària d’oficines) presents a la
Rambla.
La seva distribució no és simètrica ja
que, en la façana del Raval es produeix
una major concentració d’aquest tipus
d’establiments. Així, trobem que en
aquesta façana, el 31,7% dels establiments
es destinen a la restauració, mentre que
en la façana del Gòtic aquests representen
el 24,7%.
En els darrers 10 anys, el nombre de bars,
restaurants i gelateries ha augmentat
sensiblement.
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EL BARRI XINO I LA RAMBLA
L’ambient de la Rambla i els seus voltants ha estat
fortament marcat històricament per l’espectacle,
la barreja de bars, les sales de ball i els cabarets,
amb un atmòsfera popular i de barriada. D’altra
banda dins d’aquesta macedònia de l’espectacle
cultural també s’hi han desenvolupat altres activitats,
moltes vegades mal vistes per la societat civil o
directament proivides com la prostitució heterosexual
i homosexual, la venda de drogues i la venda d’armes.
A principis de segle XX l’àmbit d’influència de la
Rambla del Raval Sud es começa a coneixer per ‘barri
Xino’, son els altrament nomenats baixos fonts de
Barcelona.
El barri era freqüentat no només per la classe
treballadora sinó que les persones pertanyents a
l’aristocràcia i la burgesia barcelonina el visitaven a
la sortida del Liceu.

Locals com la Villa Rosa, Cal Sagristà i molt
especialment La Criolla esdevenent el centre
neuralgic de l’activitat nocturna de la Rambla i els
seus entorns. Josep Maria de Sagarra va retratar
magistralment en la seva obra Vida privada
(1932) l’ambient d’aquests locals “Les dames i els

cavallers aturats a la porta de La Criolla cridaven
molt poc l’atenció. El barri estava avesat a aquesta
mena de visites, s’havia fet ja força literatura
sobre l’especte purulent del districte cinquè, i
els estrangers i els curiosos del país eren rebuts
a La Criolla d’una manera normal i correcta. A
l’entrada, sobretot si era vigília de festa, com
s’esqueia aquella nit, s’havia de passar per un
corredor compacte fet de samarretes, de gorres,
d’algun barret fort, de bruses de mariner i fins
d’alguna trinxera elegant que acompanyava uns
morros pintats i una pistola platejada. El visitant
es veia obligat a apartar contínuament del nas una
cortina fluida teixida amb fum de tabac, amb suor
natural i amb gotetes de rom... Els havien explicat
coses massa truculentes i només veien una mena
de cafè poplar que tenia pretensions de dancing.”
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Mercats
En el tram central de la Rambla es troba el Mercat
de la Boqueria. El mercat és un node atractor de
mobilitat de gran importància ja que, no només és
utilitzat pels veïns i usuaris, sinó que és freqüentat
per visitants i turistes, generant una gran quantitat
de desplaçaments i esdevenint un dels reclams
turístics de la ciutat.

en el seu emplaçament original. Posteriorment, els
venedors del mercat de la Boqueria s’han beneficiat
de la popularitat de la Rambla com a passeig.

La funció de mercat ha persistit en el tram mig de la
Rambla durant centenars d’anys. Des de principis
del segle XIII, a l’àrea on avui s’alça el mercat de la
Boqueria, hi havia hagut un mercat a l’aire lliure de
carn i altres productes. Aquest s’emplaçava a poca
distància de la muralla medieval, lògica ubicació
per a la trobada dels compradors de la ciutat i els
venedors que portaven els seus productes del camp
circumdant. Però quan l’espai comprès entre les
muralles antiga i nova es va urbanitzar, el mercat
no es va traslladar al nou vora de la ciutat, cosa
que hauria facilitat als venedors al transport dels
seus productes cap a ell, sinó que es va mantenir
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USOS PROGRAMATS > LLICÈNCIES
Comerços
La major part dels establiments que hi ha a la Rambla són
comerços (concretament el 34,5%).
En aquest cas, a diferència del que succeeix amb les
activitats de restauració, existeix una major concentració
de locals comercials en la façana del Gòtic (38,3% del
total d’establiments), mentre que en la façana del Raval,
aquests establiments representen el 30,3%.
Pel que fa a l’estructura dels locals comercials, destaquen
aquells adreçats a la venda de records i regals (34,3%),
seguits de les botigues de moda i complements (27,5%) i
de les joieries (12,7% del total de comerços).
Si s’analitza la distribució dels diferents tipus de
comerços, també s’observen diferències segons la
façana on s’ubiquen. En aquest sentit, el tipus de comerç
predominant en la façana del Gòtic és el de records i
regals (39%), mentre que en la façana del
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Imatge 2
‘Intensitat terciària’
Font: Imatge del llibre
Multiramblas, Gausa,
Banchini, Falcón
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COMPARATIVA COMERÇOS LA RAMBLA
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USOS PROGRAMATS > LLICÈNCIES
Oficines

Imatge 3
‘Comerços + oficines’
Font: Imatge del llibre
Multiramblas, Gausa,
Banchini, Falcón
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USOS PROGRAMATS > LLICÈNCIES
Hotels

Apartaments turístics

Respecte a l’oferta hotelera present en la Rambla,
les tipologies predominants són les pensions (el
36,7% del total) i els hotels de tres estrelles (el
30,0%). Aquestes dues tipologies aglutinen el
66,7% de l’oferta total (a banda dels apartaments
turístics).

La Rambla també disposa d’una oferta d’habitatges
d’ús turístic. Segons les dades consultades,
actualment hi ha 10 finques de la Rambla amb
apartaments turístics (4 en la façana del Gòtic i 6
en la façana del Raval).

Analitzant en detall, s’observa que en la façana del
Raval, la proporció de pensions és un pel superior
(fins el 40%). Aquesta dada contrasta amb el fet que
és en aquesta façana on s’ubiquen els dos hotels
de cinc estrelles que hi ha a la Rambla.
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La meitat d’aquestes 10 finques disposen de la
llicència pertinent per a aquest tipus d’apartament.
Les altres cinc finques no tenen llicència.
Per la seva banda, de les 4 finques amb habitatges
d’ús turístic de la façana del Gòtic, tres no disposen
de llicència i, d’aquestes tres, una finca destina tots
els habitatges com a habitatges d’ús turístic.
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COMPARATIVA HOTELS LA RAMBLA
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USOS PROGRAMATS > LLICÈNCIES
Altres
A banda dels establiments comentats en els
apartats anteriors, hi ha una sèrie d’establiments
més heterogeni, que s’han agrupat com a ‘altres’,
i que representa el 23,6% del total d’establiments
de la Rambla.
En aquest grup, cal destacar els locals d’espectacle i
oci, tals com teatres, museus, sales recreatives, etc.,
(que constitueixen el 35,7% del total d’establiments
d’aquest grup), els bancs, caixes i oficines de canvi
de moneda (32,9%) i, ja en menor mesura, les administracions de loteria (5,7%). Aquests tres tipus
d’establiments representen prop del 75% d’aquest
darrer grup de locals.
De nou, la distribució no és simètrica al llarg de
la Rambla. Així, trobem que la proporció de bancs,
caixes i oficines de canvi de moneda i d’administracions de loteria presents en la façana del Gòtic (45%
i 8%, respectivament), és molt superior a la present
en la façana del Raval (19% i 3%, respectivament).
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Pel que fa als locals d’espectacle i oci, succeeix a
l’inrevés, ja que la proporció d’aquests establiments
és molt superior en la façana del Raval (56%) que
no pas en la façana del Gòtic (18%).
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6.1 / INTRODUCCIÓ

TRANSPORT PRIVAT I PÚBLIC

La Rambla / eix de la mobilitat / INTRODUCCIÓ

La Rambla / eix de la mobilitat / TRANSPORT PRIVAT
La Rambla / eix de la mobilitat / TRANSPORT PÚBLIC

L’eix de la mobilitat té per objecte de treball
el TRANSPORT, amb la intenció d’analitzar
els diferents mitjans funcionals en relació a la
circulació rodada, que s’origina o conflueix al llarg
de La Rambla.
En present estudi hem distingit dos tipologies de
transport, el TRANSPORT PRIVAT i el TRANSPORT
PÚBLIC. La principal diferència entre els dos no
només recau en el seu ús, privat o públic, sinó
també en la seva xarxa de servei. Mentre el primer
té un ús o afectació directa al llarg del passeig i la
seva àrea d’influència, el segon està englobat en
una extensa xarxa d’escala municipal o superior.
Entendre el TRANSPORT que té lloc al llarg de
La Rambla és imprescindible per comprendre les
dinàmiques socials i econòmiques d’aquesta. El
transport privat està fortament vinculat a unes
necessitats de serveis, principalment relacionades
amb els comerços i els serveis de neteja, mentre
que el transport públic afavoreix l’accessibilitat i
connectivitat entre la Rambla i les altres zones de
la ciutat.
El TRANSPORT al llarg de La Rambla s’ha anat
ajustant als diferents canvis funcionals i morfològics
que ha experimentat el passeig i que l’han obligat
ha adaptar-se a les seves necessitats. Propostes de
finals del segle XX com la supressió dels girs han

ajudat a reduir progressivament el pes circulatori
al llarg dels dos laterals, al mateix temps que ha
condicionat les servituds dels barris Gòtic i Raval.
Al barri Gòtic, tots el carrers que conflueixen a La
Rambla son per a vianants a excepció del carrer
Ferran. Això s’ha pogut aconseguir gràcies a la
permeabilitat perimetral del tot el barri, amb
accessos directes des de Via Laietana i Passeig
Colom, que permeten absorbir les necessitats
funcionals del barri. Això ha permès també
poder restringir l’accés rodat al lateral de pujada
del passeig (façana Gòtic) només als vehicles
autoritzats (veïns, serveis públics i comercials),
pàrkings, hotels i bicicletes.
El barri del Raval ha de vehicular la seva circulació
interna en gran part al llarg de la Rambla, tant els
seus moviments d’entrada com de sortida degut a
la manca d’alternatives. Aquesta situació fa difícil
de poder adoptar mesures per reduir el trànsit al
llarg del carril de baixada del passeig. Al mateix
temps, un tret diferencial de la façana del barri del
Raval la trobem en la gran demanada de servitud
d’algunes activitats al llarg de la via, com son el
Mercat de la Boqueria o els grans teatres Liceu,
Poliorama o Principal (actualment en desús) que
originen un alt nivell de moviments.
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6.2 / TRANSPORT PRIVAT

El transport privat constitueix el gruix importat
de tots els moviments rodats que passen per la
Rambla. Al llarg del anys aquest volum de trànsit
s’ha anat restringit o redirigint cap altres vies
de la ciutat de Barcelona, possibilitat una millor
cohabitació transport - persones. Al mateix temps,
al llarg del passeig també s’hi anant restringint
l’estacionament de cotxes d’us privat, habilitant-se
l’espai principalment per a vehicles de càrrega i
descàrrega, motocicles i parades de taxi.
Tal i com s’ha apuntat en la introducció d’aquest
eix, la circulació de vehicles privats, (entenem
per vehicles privats: els cotxes d’us individual, el
vehicles comercials i de neteja i les motocicletes)
està restringit per l’accés del Portal de la Pau.
Aquesta restricció allibera la façana del Gòtic
d’una importat presencia de vehicles, facilitant la
connectivitat entre aquest barri i el passeig central.

En aquest sentit, el gran nombre de carrers per a
vianants del barri també ajuda en aquesta direcció.
Per contra, el carril circulatori de la façana del
Raval no està restringit al trànsit, en part, per la
falta de servitud d’accessos que pateix el mateix
barri. Aquest fet provoca una gran descompensació
de tràfic entre els dos laterals.
Un dels reptes important que tindrà d’afrontar
la Rambla en els pròxims anys serà precisament
la gestió del transit privat. Qualsevol pas per
augmentar la pacificació del passeig tindrà
d’afrontar la gestió dels vehicles motoritzats,
especialment tot el que faci referència als veïns dels
barris, a les necessitats de càrrega i descàrrega,
servituds de pas i d’accés per les activitats i hotels
del passeig i al vehicles d’emergència.
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6.2 / TRANSPORT PRIVAT
TRANSPORT COMERCIAL
Actualment a la Rambla existeixen 12 zones
habilitades per a càrrega i descàrrega, que ocupen
una longitud aproximadament de 300 metres
lineals. D’aquestes 12 zones, a la vorera de la banda
del Raval se’n troben 5, amb una longitud total de
l’ordre de 153 metres lineals i, les altres 7 zones se
situen en la vorera de la banda del Gòtic, amb una
longitud total entorn dels 144 metres lineals.
Pel que respecta a la seva ubicació, en la banda del
Raval les trobem en la Rambla de Sant Josep (41,0%
de la longitud total), la Rambla dels Caputxins
(23,0% de la longitud total) i la Rambla de Santa
Mònica (36,0% de la longitud total). Mentre que en
la banda del Gòtic les trobem en la Rambla dels
Estudis (11,5% de la longitud total), la Rambla dels
Caputxins (69,1% de la longitud total) i la Rambla de
Santa Mònica (amb el 19,4% de la longitud total).
Per tant i, en conjunt, s’observa que la Rambla dels
Caputxins resulta ser el tram amb major dotació de
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VEHICLES PRIVATS: AUTOMÒBILS
zones habilitades per a càrrega i descàrrega (45,4%
de la longitud total), seguida de la Rambla de Santa
Mònica (27,9%), la Rambla de Sant Josep (21,1%) i
la Rambla dels Estudis (5,6% de la longitud total).
D’altra banda, cal destacar que en la Rambla de
Canaletes la totalitat de la calçada es destina a
circulació rodada i, per tant, no disposa de cap zona
habilitada per a càrrega i descàrrega.

En general, l’estacionament de vehicles privats
està prohibit al llarg de tota la Rambla i només es
permet l’estacionament de vehicles autoritzats.
En aquest sentit, cal destacar l’existència de 5
reserves d’aparcament per a minusvàlids, 2 a la
banda del Raval i 3 a la banda del Gòtic, situades
entre la Rambla de Sant Josep i de Santa Mònica.
També existeixen unes reserves específiques per
a ús dels hotels, ocupant un total de 80 metres
lineals de vorera, 26 ml en la vorera del Raval i 54
ml en la vorera del Gòtic. Principalment, aquestes
reserves per a hotels es troben en la Rambla dels
Estudis i dels Caputxins, però també són presents
en la Rambla de Santa Mònica.
Finalment, i a mode anecdòtic, també existeix una
reserva d’estacionament per a vehicles oficials,
ocupant un total de 19 metres lineals de vorera en
la Rambla de Santa Mònica, banda del Gòtic, just
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enfront de l’edifici que allotja el Departament de
cultura de la Generalitat de Catalunya.
Pel que fa a l’aparcament de vehicles fora de la via
pública, actualment hi ha tres pàrkings d’ús públic,
un en la vorera del Raval i dos en la del Gòtic.

Imatge 1
‘Aparcaments públics
i vies d’accés’ Font:
Imatge
del
llibre
Multiramblas, Gausa,
Banchini, Falcón
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VEHICLES PRIVATS: MOTOCICLETES
La Rambla disposa de 233 places d’estacionament
per a motocicletes, distribuïdes en 105 places en la
banda del Raval i 128 en la banda del Gòtic.
En la vorera del Raval, aquestes es concentren en
la Rambla de Sant Josep (71 places), la Rambla dels
Caputxins (22 places) i la Rambla de Santa Mònica
(12 places).
En la vorera del Gòtic, hi ha una gran concentració
de places en la Rambla dels Caputxins (89 places),
però també hi ha unes reserves d’estacionament
en les Rambles dels Estudis (16 places), de Sant
Josep (12 places) i de Santa Mònica (11 places).
En resum, les Rambles de Sant Josep i dels
Caputxins acaparen més del 80% de les places
d’estacionament per a motocicletes presents en la
Rambla.
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VEHICLES PRIVATS: BICICLETES
D’altra banda, cal assenyalar que la reserva
actual d’estacionament de motocicletes és
totalment insuficient si atenem al gran nombre
de motocicletes que estacionen en les voreres
laterals, fora dels àmbits habilitats a tals efectes,
envaint l’espai destinat als vianants.

El passeig central de la Rambla està equipat amb
aparcabicicletes del model “U” invertida, amb
una capacitat total d’aparcament de l’ordre de 82
bicicletes (xifra superior a l’oferta del Bicing).
La distribució no és del tot uniforme ja que en la
Rambla dels Estudis no hi ha cap aparcabicicletes.
En l’altre extrem, trobem la Rambla de Canaletes,
on es concentra la major capacitat d’aparcament (34
places), amb una clara influència de la proximitat
del node de Plaça Catalunya.
Amb la distribució actual, la distància entre punts
d’aparcament de bicicletes oscil•la entre un màxim
de 325 m i un mínim de 95 m, aproximadament.
D’altra banda, la distància des dels accessos a
l’estació de metro del Liceu fins al punt més proper
per aparcar bicicletes és d’uns 105 m, i d’uns 65, en
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SERVEIS DE NETEJA
el cas dels accessos a l’estació de Drassanes, en la
Rambla de Santa Mònica.
Al llarg de la Rambla s’observa la utilització
d’alguns arbres de tronc reduït i d’altre mobiliari
urbà a mode d’aparcabicicletes.

La Rambla no disposa de contenidors o sistemes
mecanitzats de recollida a excepció de la generada
per les parades de la mateixa Rambla i dels
contenidors de recollida selectiva situats enfront
de l’escola ELISAVA (a la Rambla de Santa Mònica),
però és l’eix vehicular de recollida dels dos barris
que separa, Rabal i Gòtic. La recollida de brossa
d’aquests dos barris i que s’efectua des de la
Rambla es fa mitjançant:

Els únics contenidors que es troben al llarg del
passeig central de la Rambla son els de matèria
orgànica de les parades de flors i de les terrasses,
i es disposen al costat de les calçades. Aquests
contenidors, tot i ser mòbils, donen una mala
imatge de la Rambla.

• Barri Gòtic: recollida porta a porta, torn de
nit de 20h a 22h
• Raval: Recollida amb contenidor o recollida
pneumàtica
La recollida de brossa dels comerços de la Rambla
tant pot ser efectuada per part dels serveis
municipals de neteja com per empreses privades.
La recollida privada es gestiona independentment.
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6.3 / TRANSPORT PÚBLIC
El transport públic al llarg de la Rambla te
un pes important en la seva part superior. La
plaça Catalunya representa un dels nodes de
mobilitat local més important de la ciutat. La seva
proximitat, així com l’accés directa que hi ha al
mateix passeig, desenvolupen un paper important
com a generadors d’activitat. Aquest node polar
del passeig és inversament proporcional al que
trobem a la part inferior d’aquest. El Porta de la
Pau i Colon hi trobem un transport públic majoritàriament enfocat al turisme.
El transport públic te una basant fortament social, al
mateix temps que desenvolupa una tasca important
alhora de crear un marc sostenible en la mobilitat
d’una ciutat. Entendre que passa, principalment
en la zona d’influència de la Rambla, ja sigui des
del punt de vista dels desplaçaments, com dels
generadors d’activitat, serà imprescindible alhora
de proposar qualsevol canvi que pugui afectar
l’actual xarxa de transport públic.
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TAXIS

AUTOBUS

Existeixen 5 parades de taxi, de les
quals tres es troben en la vorera
del Gòtic, una en la vorera del Raval
(davant de la Boqueria) i una en la
rotonda del Passeig de Colom, davant
de l’estàtua.

Al llarg de la Rambla circulen 3 línies
regulars d’autobus (14, 59 i 91) i tres
línies del Nitbus (N9, N12 i N15), amb
un total de 9 parades, de les quals 5
es troben en la vorera del Raval i les
altres 4 en la vorera del Gòtic.

La distància màxima entre parades
de taxis és d’uns 630 m (en la vorera
del Gòtic) i la distància mínima és
d’uns 165 m.

En sentit mar (vorera Raval) circulen
les tres línies regulars esmentades,
mentre que en sentit muntanya
(vorera Gòtic) només ofereixen servei
les línies 14 i 59.

La parada situada en les proximitats
del mercat de la Boqueria i la situada
enfront de Plaça de Catalunya són
molt pròximes a altres xarxes de
transport públic (autobús, metro i
ferrocarrils).

166

La distància entre si de les parades
d’autobús presents a la Rambla
oscil•la entre uns 170 m i uns 390 m,
coincidint la seva ubicació amb nodes
importants (mercat de la Boqueria,
Gran Teatre del Liceu, l’ELISAVA,
etc.). Tanmateix, en les proximitats
de la Rambla, tant en la Plaça de

METRO
Catalunya com en el Passeig de
Colom, tenen parada un gran nombre
de línies regulars d’autobús que
acaben completant l’oferta en aquest
mode de transport de la zona.
També hi ha una parada del bus
turístic, en la banda del Gòtic, enfront
de l’estàtua de Colom.

La connexió de la Rambla amb les
xarxes de mobilitat es produeix tant
en un àmbit urbà, mitjançant la
xarxa de metro de Barcelona (línies
L1 i L3), com en un àmbit interurbà,
d’abast territorial molt més extens,
mitjançant la xarxa de ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya i de
Rodalies.
La línia 3 del metro, té tres estacions
en la Rambla: Plaça Catalunya, Liceu
i Drassanes, separades uns 550 m
entre elles.
Totes les estacions disposen
d’accessos amb ascensor.
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BICING
A la Rambla hi ha presents dues estacions de Bicing
amb una capacitat per a 48 bicicletes (segons dades
extretes de la web de Bicing). Aquesta oferta és
inferior a les places d’aparcament per a bicicletes
que es pot trobar al llarg del passeig central de la
Rambla.
Les dues estacions es troben situades en la vorera
del Gòtic, en la Rambla de Santa Mònica i en la
Rambla dels Caputxins, i ocupen una longitud total
de 55 metres lineals.

Imatge 2
Transport
públic,
metro i ferrocarril’
Font: Imatge del llibre
Multiramblas, Gausa,
Banchini, Falcón

Tanmateix, en les proximitats de la Rambla es
poden trobar d’altres estacions (Plaça de Catalunya,
Portal de Santa Madrona, Passeig de Colom i Plaça
Joaquim de Xira i Palau), amb una capacitat total
per a 146 bicicletes.
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7 / CULTURA+LLEURE

Faça del Centre d’Arts Santa Mònica / Urbaning
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INTRODUCCIÓ
L a R a m b l a / e i x d e l c o n e i xe m e n t

L’Eix del coneixement vol aprofundir en la dimensió
CULTURAL de La Rambla, en tant que és considerada
com un espai d’expressió dels valors, tradicions,
patrimoni, història, etc. de la societat que construeix
la Ciutat Vella, Barcelona i, per extensió, el territori
català.
Hem volgut diferenciar dos grans grups d’elements
culturals:
• Els relatius a la transmissió més institucional
de coneixement “reglat”, en l’apartat que hem
anomenat “INFORMACIÓ”.
• I els relatius a les activitats de lleure que
conflueixen en aquest carrer i que hem
anomenat “OCI”.
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7.1 / INFORMACIÓ

Punt d’informació turístic a la Rambla / Urbaning
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INFORMACIÓ
La
Rambla
INFORMACIÓ

/

eix

del

c o n e i xe m e n t

/

Tradicionalment, les seus transmissores del
coneixement reglat han estat els centres educatius;
els d’ensenyament superior, com les universitats, o
els d’ensenyament més bàsics, com les escoles.
Doncs bé, la relació d’aquests centres amb l’espai
públic és interessant per dos motius: d’una banda,
en tant que és la seva antesala on, a hores molt
concretes, es reuneix gran quantitat de gent que
hi accedeix al centre. I, d’altra banda, pel que fa a
les dinàmiques de recorreguts que es generen, tot
dinamitzant els seus entorns.
Igualment, la xarxa de biblioteques constitueix un
pol atractor d’usuaris que dinamitza la vida cultural
d’un barri, i no només per l’intercanvi de llibres, sinó
també per la seva capacitat d’oganitzar activitats de
les que en puguin ser partíceps.
Finalment, hem volgut fer esment dels nous mitjans
de transmissió d’informació que han irromput amb
força entre la ciutadania: les xarxes socials. i en
aquest sentit, és important apuntar alguns dels llocs
d’internet, grups socials, etc,, els quals s’ocupen de
La Rambla com a tema central dels seus quefers i
que, a més a més, d’una o altra manera, forneixen
i afavoreixen la transmissió de coneixements en
relació a aquest espai.
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7.1.1 / CENTRES EDUCATIUS

UNIVERSITATS. L’ELISAVA
L’ Edifici ELISVA que es troba als números 30 i 32
de La Rambla, és propietat de la UPF des de l’any
1991. Inicialment, albergava les seus de l’escola de
periodisme, traducció i interpretació,etc. fins que, al
2010, van ser definitivament traslladats al Campus
de la informació, al 22@, i va acollir l’ELISAVA, escola
superior de disseny de Barcelona .
La seu actual, té el seu origen en dos edificis que es
remunten, el primer al s. XVII i el segons al s. XIX.
Tots dos han albergat importants seus d’institucions
públiques i privades, al llarg de la seva història, i van
ser enderrocats en part, rehabilitats, i annexionats a
altres edificacions adjacents, per ser reconvertits en
un únic conjunt a principis dels anys 90, amb vocació
de convertir-se en una important seu universitària,
tal com havia estat als anys 60.
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El posicionament estratègic de l’equipament a la
part baixa de La Rambla, respon a una operació de
revitalització de la zona que ha confirmat el seu èxit
després de dues dècades en funcionament. D’una
banda, la presència d’un equipament tan dinàmic
com una universitat, garanteix el dinamisme del
seu entorn, tot convertint-lo en un indret viu, segur
– atès que garanteix un “públic” diari - i, sobretot,
atractiu per generar noves activitats o serveis que
donin suport al món universitari.
La prova més evident d’aquesta avantajosa
convivència, ha estat la col.laboració de l’ELISAVA
en la campanya de promoció de la candidatura de
La Rambla de Barcelona com a Patrimoni de la
UNESCO.

A N À L I S I CULT UR A + L L E URE

EQUIPAMENTS ESCOLARS
A l’àmbit propi de La Rambla, no s’hi troba cap
equipament escolar concret. Tot i així, hem realitzat
una cerca dels centres educatius - escoles bressol,
escoles de primària i secundària -, per posar
en evidència la presència de la gran quantitat
d’equipaments que concentren els barris del Raval
i el Gòtic.

Es tracta doncs d’un element més a tenir en compte,
per tal que la vida quotidiana de les famílies que els
fan servir es pugui desenvolupar amb normalitat.

Aquesta xarxa genera tot un seguit de nombrosos
recorreguts escolars, dels quals hauríem de
garantir la seva seguretat. Atès que el districte
escolar de Ciutat Vella és força extens, els escolars
es distribueixen entre els barris del Gòtic i del Raval.
En aquest sentit, de ben segur que la gran majoria
dels recorreguts creuen La Rambla.
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7.1.2 / BIBLIOTEQUES

BIBLIOTEQUES. GÒTIC - ANDREU NIN.
La Biblioteca del Gòtic-Andreu Nin, està ubicada
a la planta baixa de l’antic Gran Hotel Falcon, a la
Plaça del Teatre, i rep el nom del barri on s’ubica,
i el professor, periodista i memebre del POUM
que fou assassinat durant la Guerra Civil. Acull
una important col.lecció de volums de més 26.000
documents de consulta i/o préstec. A més, concentra
molta documentació al voltant del barri i organitza
activitats adreçades a les famílies de la zona.
Tot plegat, és capaç de generar unes dinàmiques
positives, de reforçament de la vida de barri, que
tenen la seva seu al bell mig de La Rambla. En
aquest sentit, és un element més a potenciar,
a l’hora de posar l’èmfasi en el recolzament de
les activitats ciutadanes., tot valorant el paper
catalitzador que podria tenir en qualsevol iniciativa
envers La Rambla.
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BIBLIOTECA DE LA REIAL ACADÈMIA DE CIÈNCIES
I ARTS DE BARCELONA.
Situat a la Rambla dels Estudis, la Reial Acadèmia de
Ciències i Arts de Barcelona, compta amb un Arxiu i
una Biblioteca que comprenen un fons documental
de quasi tres segles de gran valor històric. La
Biblioteca, amb més de cent mil volums, és una de
les més importants de l’Estat en fons científics de la
segona meitat del segle XVIII.
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7.1.3 / NOVES TECNOLOGIES

XARXES SOCIALS
En aquest apartat només volem apropar-nos al món
d’internet, per descobrir totes aquelles xarxes o
allotjaments web que ens aporten informació útil
sobre La Rambla:
http://www.laramblabcn.com, web de l’Associació
de Veïns i botiguers de La Rambla, on hi trobarem,
entre d’altres continguts, informació comercial i
http://w3.bcn.cat/turisme/0,4022,49552513
0_783946798_1,00.html, és la web oficial de
l’Ajuntament de Barcelona, adreçada als turistes de
La Rambla.

http://www.ramblejant.com/ , es tracta d’un blog,
vinculat a l’Associació d’Amics i Veïns de La Rambla,
el qual actua a mode d’agenda dels esdeveniments
culturals de La Rambla. També els trobaràs al
Facebook amb el nom de “Ramblejant” i al Twitter
amb es .

http://laramblademocratica.wordpress.com/, es
tracta d’una plataforma constituïda darrerament, la
qual aposta per un model de participació diferent al
del Districte de Ciutat Vella, basat, principalment,
en la consulta directa a la ciutadania, a mode de
referéndum.

http://tornemalarambla.blogspot.com/, moviment
que reivindica la reconquesta de La Rambla com
a carrer de Barcelona i per als barcelonins. Du a
terme accions urbanes que posen de manifest les
seves aspiracions ciutadanes.
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CIUTAT VELLA, UN PASSAT AMB FUTUR
Joan Busquets et al.

El llibre del Joan Busquets, fa una lectura dels
equipaments que hi ha a Ciutat Vella a l’any
2000.
Malgrat que en els darrers 11 anys s’han
incorporat alguns elements importatns a la
Rambla, com ara l’ELISAVA i la Biblioteca
Andreu Nin, al plànol adjunt ja s’observa com,
els equipaments de diferents usos, dibuixen
aquest carrer. Si bé és cert que la banda del
Raval queda molt més definida que la del Gòtic.
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ENTREVISTA MARTA CLARI.
INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA. ICUB .

http://virreinacentredelaimatge.bcn.cat/
activitats
L’ICUB va formar part de la Taula Interdepartamental que es va crear per tal de gestionar
unitàriament, tot allò que tenia a veure amb La
Rambla.
Sota aquest marc, va programar les següents
activitas, per tal de donar difussió, des del punt de
vista cultural, a la història social de La Rambla, i
posar en evidència tot allò que representa a
l’imaginari col·lectiu de la ciutat.
• Activitats a La Rambla “RAMBLEROS”
• Exposició i posterior publicació a La Virreina:
“GUIA SECRETA DE LA RAMBLA”
• Llibre “CONTRACULTURA”
• Exposició “LA RAMBLA. IN/OUT. BARCELONA”

Anualment, l’institut també programa els actes
de La Mercçe, La Laia, o Sant Jordi, que hi tenen
lloc a La Rambla. Es congratulen de que aquelles
activitats tan arrelades a la cultura popular de la
ciutat, es continuïn realitzant a La Rambla. A més
a més, confirmem que any rere any es reafirmen
en aquesta decissió, atès que no suposa cap
problema el tallar el carrer puntualment, i la
ciutadania agraeix el fet de tenir, per un dia, una
Rambla només per a vianants.
Igualment, consideren que a La Rambla li cal una
gestió unitària i conjunta que simplifiqui la imatge
que d’ella en tenen els barcelonins.

LA RAMBLA. IN/OUT. BARCELONA
21/04/2010 - 27/06/2010
http://www.artssantamonica.cat/Portals/1/docs/
dossiers/ES/Dossier%20PRENSA%20CAST%20LA%20
RAMBLA%20IN-Out%20Bernad%C3%B3_Vitali.pdf

Fou un projecte fotogràfic a partir de la
col•laboració de el catalá Jordi Bernadó (Lleida,
1966) y el italiano Massimo Vitali (Como, 1944),
amb la intenció de prendre La Rambla “com a
llooc, objecte i subjecte” de l’exposició de l’Arts
Santa Mònica.
Cadascun d’ells aportava la seva visió particular
sobre La Rambla. El primer ho va fer des de
la intromissió als espais privats dels edificis
que conformen La Rambla, i el segon des de
la vessant més pública del carrer, posant el
focus en les imatges de postal que capturen les
multituds que la recorren a diari.
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7.2 / OCI

La Rambla, font de Canaletes, de nit / Urbaning
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OCI
L a R a m b l a / e i x d e l c o n e i xe m e n t / 0 C I

Històricament, La Rambla ha donat cabuda a un
gran nombre d’activitats d’oci. Precisament, allò
que la fa especial és la gran quantitat d’alternatives
de lleure que hi trobem; des dels cafès, la
restauració, els bars de música, teatres, activitats
a la via pública, etc..
Per tant, no es tracta pas d’un carrer que s’hagi
especialitzat en una activitat concreta, tal com han
fet el Paral·lel - que han centrat el seu dinamisme
als espectacles - , sinó que les activitats de lleure
que ofereix són un aiguabarreig de l’alta cultura,
com ara el Lliceu o el Teatre Principal (en el seu
moment), la cultura popular, que engloba totes les
expressions tradicionals dels valors ciutadans, i
allò que podríem anomenar la baixa cultura, com
ara les sales de joc o de vouyerisme que es trobem
a la part de La Rambla més propera al mar.
De tot plegat farem un petit esbós a continuació,
per tal de conéixer totes aquelles activitats d’oci
que tenen alguna incidència, poca o molta, a La
Rambla.
Val a dir que, tal com s’ha esmentat reiteradament
al llarg del text, les activitats d’oci dels carrers
adjacents a La Rambla, repercuteixen directament
en el caràcter que acaba prenent aquest carrer.
Tot i així, no s’ha considerat adient incloure’ls a
l’àmbit d’aquests estudis previs. En tot cas, seran
les mesures de govern concretes, qui determini la
necessitat d’aprofundir-hi.
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MUSEUS
Segons el Diccionari d’Alcover i Moll, un museu és el
“lloc on es guarda una col.lecció d’obres d’art, d’animals,
de plantes, de minerals o d’altres objectes”.
En aquest sentit, podríem encetar aquest capítol
afirmant que La Rambla és un museu en sí mateix, en
tant que atresora una col•lecció de persones, edificis,
arbres, etc, els quals construeixen un entorn digne de
ser contemplat.
Tot i així, darrerament, alguns autors han qualificat,
pejorativament, de “museïtzats” aquells espais que
s’han convertit en llenços d’escenaris urbans, al
darrere dels quals hi ha el buit: no hi viu ningú i les
activitats que hi tenen lloc s’adrecen, exclusivament, al
seus visitants.
No és aquest, doncs, un qualificatiu desitjable per a La
Rambla. I s’ha de treballar en el sentit de dotar-la de

184

dinamisme i vida pròpia per a que es converteixi en un
espai públic vibrant.
D’entre totes les activitats capaces d’aportar el
dinamisme necessari, hi trobem importants espais
expositius, d’un abast que transcendeix l’àmbit de
la ciutat de Barcelona, els quals forneixen la xarxa
cultural d’aquesta artèria, tot recolzant-se en la
important xarxa museística de Ciutat Vella.
A continuació farem un breu apunt de cadascun d’ells,
tot fent esment d’allò que hem considerat més rellevant
de la institució o de l’edifici que l’allotja, en relació a la
incidència que poden arribar a tenir sobre La Rambla.
És igualment important destacar el caràcter propi i
els objectius diferents de cadascun d’ells, que venen
donats per la lectura personal que de l’art, la cultura i
la societat en fan:

/ L’Arts Santa Mònica, com a l’espai de creuament
de diverses disciplines en l’àmbit de la creació artística
contemporània amb la ciència, el pensament i la
comunicació.
/ La Virreina, amb una vocació més clarament
enfocada a la descripció de la cultura vista des del punt
de vista social, a través de la imatge.
/ Sala Max Cahner, al Palau Moja, amb una perspectiva
més localista, o d’un àmbit territorial més centrat a la
cultura catalana.
La superposició de tots tres centres, ens genera
imatges complementàries i caleidoscòpiques de la
cultura.

A N À L I S I CULT UR A + L L E URE

VIRREINA. CENTRE DE LA IMATGE
“Virreina. Centre de la Imatge” és un dinàmic
centre expositiu i creatiu que té seu a La Rambla
dels Estudis. ubicat a un edifici del segle XVIII,
enmmarcat dintre de l’estil del barroc civil.
Té una posició privilegiada al passeig de La Rambla,
atès que la seva façana s’enretira uns metres de
l’alineació principal del carrer, generant un espai
públic bastant generós al seu davant, que constitueix
un dels pocs eixamplaments de les voreres de La
Rambla.
L’objectiu de “La Virreina. Centre de la Imatge”
és la de reflexionar sobre les condicions político
culturals de la ciutat de Barcelona a través de la
imatge. A més a més, és seu de l’Institut de Cultura

de Barcelona (ICUB) - Ajuntament de Barcelona - i
allotja als seus baixos, un punt d’informació sobre
qualsevol esdeveniment cultural que tingui lloc a
Barcelona., anomenat “Tickets Rambla”; la qual
cosa genera una afluència de públic important .
Al llarg dels anys ha consolidat la seva posició
dintre del circuit museístic de la ciutat, pel caràcter
innovador i eclèctic de les seves exposicions i
activitats. Per tant, i en relació a La Rambla, cal dir
que ha tingut un paper important en la dinamització
de la seva vida cultural, afavorint la creació d’un
petit circuit entre el CCCB i el MACBA del Raval.
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CENTRE D’ARTS SANTA MÒNICA
L’antic convent del 1636 alberga, des del 1984,
el Centre d’Arts Santa Mònica, després d’una
important rehabilitació de l’edifici, projectada a
partir de la “preservació del rastre històric de les
successives intervencions” de què ha estat objecte.
Des de llavors, depén del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya.
És interessant fer esment del projecte d’intervenció
per adequar-lo com a museu, atesa la seva intenció
de relacionar-se amb el carrer al qual dóna façana.
La principal aportació de l’edifici envers La
Rambla, és l’annexió d’un volum amb una vocació
més pública. Hi trobem la rampa des de la qual
s’accedeix a l’espai expositiu, la qual provoca,
intencionadament, una visió cenital del carrer que
difícilment aconseguim des de qualsevol altre punt,
d’accés públic, d’aquest carrer; una terrassa a la
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PALAU MOJA, sala max cahner
coberta, tot reforçant aquesta intenció de volcar-se
sobre l’espai de pas que té al seu davant.
Al igual com a l’edifici de La Virreina, l’espai que
genera al seu davant constitueix un dels pocs
eixamplaments de la vorera del Raval de La Rambla.
A més a més, la façana vidriada de l’annex a què ens
referíem anteriorment, posa en relació, l’exterior i
l’interior; molt més eficientment, si tenim en compte
que, en aquest cas, hi trobem uns bancs per seure
al davant de l’edifici.

El palau del segle XVIII, propietat de la marquesa
Moja, és la seu actual de la Direcció General de
Patrimoni Cultural, i es situa entre la Rambla
Canaletes i La Rambla dels Estudis, just on La
Rambla assoleix el seu punt més congost.
En relació a La Rambla, destaquen els porxos de
la planta baixa, que es converteixen en un element
singular i únic al llarg del carrer, per constituir
un espai privilegiat, poc habitual al centre històric
de Barcelona, que allotja una de les llibreries de
la Generalitat, i la Sala Max Cahner; un més dels
espais expositius vinculats a aquest carrer.

A N À L I S I CULT UR A + L L E URE

ALTRES ESPAIS

MUSEU DE LA CERA

MUSEU DE LA ERÒTICA

Hi ha un altre tipus d’espais que exposen objectes
peculiars. Entre ells, trobem a La Rambla el Museu
de la Cera, ubicat a la part baixa del carrer, front a
l’Arts Santa Mònica, el qual rep un nombre important
de visitants de la ciutat.

L’antic Banc de Barcelona, edifici del 1867, alberga
l’actual Museu de la Cera de Barcelona. Es tracta
d’un museu privat que reprodueix en cera, les
figures de personalitats destacades, tant històrics
com ficticis. Es situa, en un carreró estret a La
Rambla Santa Mònica, al fons dels qual hi trobem
una façana convexa que convida, teatralment, al
visitant a entrar-hi.

El museu de l’Eròtica està situat al bell mig de la
Rambla, a la banda del Gòtic, just enfront del Mercat
de la Boqueria.

En aquest sentit, i atès que, tal com s’explicarà a
continuació, part de les seves instal·lacions s’ubiquen
a La Rambla, és interessant fer-ne menció.

Les seves exposicions giren al voltant de la temàtica
de l’erotisme, i compten amb una col•lecció
important amb informació procedent de diferents
expressions culturals.

És peculiarment interessant però que, al punt on
aquest carrer conflueix amb La Rambla, hi trobem
una mena de quiosc que imita l’estil dels antics
quioscs amb la teulada a mode de pagoda i pintat
en verd, el qual s’avança, físicament, per vendre les
entrades directament a La Rambla.
S’ha convertit doncs en un element més del múltiple
mobiliari urbà de La Rambla; la qual acull, un cop
més, serveis que no li són propis però que han
acabat formant part de la seva fisonomia.
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TEATRES
Els teatres són punts cabdals de l’oci de qualsevol
ciutat. I no només per la seva capacitat de difondre
l’art d’una societat a través de les peces teatrals,
operístiques, etc., sinó perquè formen part, alhora
que conformen, l’espai públic on s’insereixen.
Construeixen, per ells mateixos, els escenaris dels
carrers a què s’aboquen; són atractors i generadors
de mobilitats, i aglutinadors de ciutadans de diversa
índole, que es donen cita per acudir als espectacles.
En aquest sentit, han de ser tinguts en compte
l’hora d’analitzar el dinamisme dels carrers, atès
que acompleixen una funció importantíssima, com
és la d’atreure usuaris d’un nivell cultural concret,
envers aquell espai públic.
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En relació a La Rambla, sens dubte, l’aparició del
Principal i posteriorment el Lliceu, la van convertir
en la passera de la Barcelona finals del segle XIX
i principis del XX. Era tal el nivell de les obres
representades, i la capacitat d’atracció d’aquests
centres d’oci, que competien entre ells per assolir
un paper preponderat a l’escena cultural catalana.
Concretament, la pugna protagonitzada pel Principal
i el Liceu, en la seva lluita fratricida, finalitzà amb
la “victòria” d’aquest últim - el qual, amb el pas
dels anys, ha esdevingut tot un símbol de les representacions operístiques a nivell internacional- i el
tancament del primer, en el seu intent frustrat de
reinventar-se davant el seu principal adversari.

Igualment, hi trobem a La Rambla dos teatres
més que, tot i estar considerats d’altra escala,
complementen l’oferta cultural del carrer, tot oferint
espectacles adreçats a un públic més ampli.
Tot plegat, és remarcable la presència d’aquest
tipus d’equipaments culturals a La Rambla, i és per
això que li atorguem un capítol especial en aquest
document.
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ALTRES ESPAIS
LLICEU
El Gran Teatre del Liceu és un teatre d’òpera creat al
1847, a l’antic convent de Montsió per uns membres
de la Milícia Nacional.
A finals del segle XIX i principis del XX, ja es va
convertir en un en aparador de la societat burgesa
industrial catalana, tot just quan el Teatre Principal,
que havia patit un incendi al 1910, començava a
decaure. En aquell moment, la gestió de la institució
es du a terme a través d’una fundació de titularitat
pública, participada per administracions de diferents
nivells.
L’edifici ha patit diferents reformes al llarg de la
seva història, les més importants arran de dos
importants incendis al 1861 i al 1994, i ha anat
ampliant-se en paral·lel a la consolidació del seu
èxit a nivell internacional.

De l’edifici originari, conservem la façana i alguns
elements de l’interior. Es tracta, clarament, del
principal atractor de visitants de La Rambla, si a
equipaments culturals ens referim. I, en aquest cas,
clarament adreçat a un públic molt local.
En relació a l’espai que li reserva La Rambla, és fa
evident que, la relació entre la dimensió de la façana
que actualment ocupa el Gran Teatre del Liceu, no
es correspon amb la nímia vorera des de la qual es
dona accés.
En general, podríem resumir-ho en que la proporció
entre l’espai que ocupa i l’espai de representació a
l’espai públic no és l’adequada.
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TEATRE PRINCIPAL
Malgrat ser el teatre més antic de Barcelona, roman
tancat al públic des de l’any 2006. Els seus inicis
es remunten a les acaballes del segle XVI – on es
coneixia com a Corral de les Comèdies - , tot i que
l’edifici que avui podem contemplar data del segle
XVII.
Durant molt de temps fou el generador més vibrant
d’activitat teatral de la ciutat de Barcelona. I no fou
fins a la creació del Lliceu, i l’incendi que va patir
al 1910, que va començar la decadència de l’antic
Teatre de la Santa Creu, originàriament adscrit a
l’hospital homònim.
Pel que fa al tipus de representacions del teatre,
el Principal va patir una evolució adaptativa de les
peces que acull, des de sarsueles, fins a sala de
concerts o cinema. Pot ser concebuda, per tant, i
fent servir una terminologia més contemporània,
com a sala polivalent, multiusos.
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Inicialment, l’espai públic situat al davant de l’edifici
del teatre Principal, va ser anomenta el Pla de
les Comèdies o Pla del Teatre. Actualment, però,
aquest espai tan representatiu ha quedat reduït
a una petita plaça a l’altra banda de La Rambla,
totalment desconnectat de la façana principal que
li dona accés.
Igualment, és important destacar la singularitat de
la façana de l’edifici en destaquem la seva façana
convexa i, per damunt d’això, la desconnexió del
teatre amb el seu espai públic que li
És un fet constatat que l’Ajuntament de Barcelona
negocia des de fa anys amb els propietaris del
immoble, per converitr-lo en patrimoni públic, i
dinamitzar-lo com cal per tal que torni a esdevenir
centre neuràlgic de La Rambla. De moment però, no
ha obert les seves portes, bé sigui gestionat per un
privat o per un públic.
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POLIORAMA

CLUB CAPITOL

CINEMA “X”

El teatre és tot un clàssic a La Rambla i al llarg de
la seva història ha alternat els usos com a teatre o
cinema.

Situat a La Rambla 138, el Club Capitol pertany
al Grupo Balañà, conegut ser un grup de gestió
cultural que regenta sales de cinemes i teatres a
Barcelona.

Es tracta d’una sala de cinema vinculada a
espectacles de sexe, associats a una sala de “Peep
show”, bar i sex shop.

Es situa a la planta baixa de la Reial Acadèmica
de Ciències i Arts de Barcelona. I el seu orige es
remunta a una sala d’espectacles per sufragar les
despeses de construcció de l’edifici construït al
1894. Com a tal l’espai forma part del patrimoni
de l’Acadèmia però, des del 1996, està gestionat
per Tricicle, Dagoll Dagom i A•n•e•x•a, totes tres
companyies de renom més que provat a l’escena
nacional.
Per tot allò, i atés que aquest espai no fou projectat,
inicialment, com a teatre, no compta amb un espai
de relació amb el carrer, en aquest sentit, la seva
entrada passa desapercebuda.

Inicialment, fou inaugurat com a cinema fins que, al
1989, va ser reformat i convertit en teatre, tal com el
coneixem actualment.
Al igual que es comentava amb el Poliorama, el Club
Capitol s’ubica a la planta baixa d’un edifici convertit
en hostal. En aquest sentit, li manca igualment un
espai de representació que l’identifiqui com un
teatre.

Es situa a la Rambla Santa Mònica, i respon a la
presència d’establiments que recorden la Barcelona
més “canalla” de fa unes dècades.
Es tracta d’un reducte dintre del món de les sales
“X”, però és interessant constatar que, una de les
poques sales d’aquest tipus que romanen a la ciutat,
ho faci a un carrer tan emblemàtic com La Rambla.
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7.2.2 / INDÚSTRIA CULTURAL

BOTIGUES ESPECIALITZADES: LLIBRERIES ET AL.

SALES DE JOC I LOCALS D’OCI NOCTURN

Hi ha, però, d’altres locals que formen part de la
indústria cultural que no estan inclosos dintre dels
grans equipaments de la cultura institucional.

La Rambla compta amb un important nombre de
botigues força especialitzades, amb un cert renom
a la ciutat, que s’han guanyat al llarg dels anys.

Podríem tractar aquí d’elements múltiples i
força diversos; hem volgut només fer la intenció
d’apuntar-ne un parell de grups: les llibreries i
botigues especialitzades, i els locals de joc i oci
nocturn.

Destaquen algunes relacionats amb tot allò que té a
veure amb la música, com ara la “Casa Beethoven”
o el “Musica Emporium”.

Si ens en anem a la franja horària de la nit, La
Rambla és igualment rica en activitats que formen
part d’allò que podríem anomenar la pròpia cultura
del carrer.

Tots dos grups semblen força dispars entre ells,
però els agrupem d’aquesta manera per generar
activitats culturals adreçades a públics molt
concrets, i dintre d’unes franges horàries molt
concretes.

O d’altres com les llibreries, importants en tant que
s’hi troben, atès que són una representació de les
més important s de la ciutat:
• La Casa del Llibre: es tracta d’una gran
superfície amb un catàleg molt genèric, tot i
que bastant ampli.
• Llibreries de la Generalitat: centrat en
volums de temàtica catalana, on hi podem
trobar força exemplars relacionats amb la
ciutat de Barcelona.
• Laie, vinculada al Liceu: i especialitzada en
òpera, música clàssica i arts escèniques.
En conjunt, tot un ventall força heterogeni i
interessant que forneix una activitat cultural
dinàmica i vibrant.
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D’una banda, tenim els Sales de Joc, que enlluernen
la Rambla Santa Mònica, a la banda del Raval, amb
els seus rètols il·luminats amb neons de colors.
I d’altra banda, però físicament a prop dels
anteriors, trobem uns locals vinculats amb el negoci
de l’oci nocturn, com ara sales de cinema X, “peep
show”,etc. que recorden més aviat a una altra època
de la ciutat, quan la proximitat al port la convertia
en uns dels centres d’oci nocturn per excel·lència.
Tot plegat, es tracta d’activitats una mica “fosques”,
que atreuen un tipus de públic que no vol ser molt
visible, i que es mou en el límit de la legalitat. En
aquest sentit, es tracta d’activitats d’un nivell
cultural que, en qualsevol cas, contrasta clarament
amb altres elements de La Rambla més elitistes. Una
prova més de l’aigua barreig en què s’ha convertit
aquest carrer, on romanen vestigis culturals de
diferents contextes i circuits culturals, de tots els
nivells.
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7.2.3 / CULTURA POPULAR

FESTES I TRADICIONS
SANT JORDI - 23 D’ABRIL

LA MERCÉ - 24 DE SETEMBRE

SANTA EULÀLIA- 12 FEBRER

FIRA DE NOVA ARTESANIA- RBLA STA MÓNICA

La Rambla forma part de l’imaginari popular dels
barcelonins i, com a tal, s’ha convertit en l’escenari
on tenen lloc algunes de les tradicions més arrelades
a la societat catalana, com ara la festivitat de Sant
Jordi, La Mercè, i Santa Eulàlia.
En aquest sentit, es fa palès que es tracta d’un espai
identitari per als catalans qui, malgrat tractar-se
d’un dels llocs més turístics de Barcelona, no
renuncien a convertir-lo en el rerefons de les representacions més populars de la societat.
Igualment, hi trobem una fira d’artesania, o art
popular - que s’ubica a la Rambla Santa Mònica
els caps de setmana, i s’ha convertit també en un
esdeveniment fixe de La Rambla.
És per això que l’espai públic ha d’esdevenir versàtil,
en tant que sigui capaç d’adequar-se per acollir
festes d’aquest tipus, alhora que ofereixi els serveis
quotidians que li són requerits per turistes i locals.
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8.1 / INTRODUCCIÓ
La Rambla / eix de la gestió / INTRODUCCIÓ

L’Eix de la gestió és el més transversal de tots,
en tant que té a veure amb l’organització de tots
aquells agents que intervenen d’alguna manera
en La Rambla: públics i privats. En aquest sentit,
podria no haver-se considerat com un eix en sí
mateix, i haver abordat la problemàtica de la gestió
des de cadascun dels eixos de treball. Des del
nostre punt de vista, però, una de les claus de l’èxit
o el fracàs de qualsevol actuació a La Rambla, rau
en aconseguir una coordinació eficient i eficaç de
tot allò que hi ocorre i, per tant, era imprescindible
recollir en un capítol únic, tot allò relatiu a la gestió
de qualsevol aspecte de la vida d’aquest carrer.
Tendim a pensar que, l’únic ens que gestiona els
espais públics són les administracions públiques
i locals; és a dir, la GESTIÓ ADMINISTRATIVA.
Alhora, entenem que el verb “gestionar” ens
remet a un concepte rígid de control i regulació,
i potser és massa fred per descriure exactament
allò que, actualment, necessita La Rambla;
perquè La Rambla necessita ser reconeguda i
estimada per tots, per tal que qui la trepitgi, la
utilitzi, la contempli, o la gaudeixi, entengui el
seu funcionament intern, i el llenguatge amb què
funciona. I això requereix de la MEDIACIÓ; d’un

consens previ, d’un enteniment real entre tots els
agents polítics, econòmics i socials.
Per tant, és evident que La Rambla, com qualsevol
altre espai públic, necessita de l’eficiència i
eficàcia dels seus gestors, per tal d’aconseguir
ser de qualitat i excel·lència. En aquest sentit, la
governança, o govern relacional, és un concepte
que ha de ser treballat en totes les seves
dimensions.
D’una banda, hi ha una gran quantitat d’agents
privats que, tot i estar sota el control de l’administració pública local, actuen diàriament sobre l’espai
públic. A un primer cop d’ull, potser pensaríem
en les companyies de serveis, les quals ubiquen
els seus elements tècnics a les façanes, voreres,
etc.; o els botiguers i empreses de restauració i
hotelers, que determinen, radicalment, el tipus de
persones que acudeixen a l’espai públic en qüestió,
per tal de consumir els seus productes o serveis.

Igualment, trobem altre tipus d’ens privats, com
ara les associacions de veïns o qualsevol altre
ciutadà de Barcelona, que la passegen, la viuen i
en definitiva, la utilitzen, i són precisament ells, qui
realment li aporten el dinamisme i la vibració que
ha de ser gestionada des de qualsevol dels camps
de treball esmentats en el present document.
Mentre que, d’altra banda, hi ha altres nivells de
l’administració públicam més enllà de la local, que
incideixen indirectament, les quals, mitjançant
regulacions normatives, acaben condicionant allò
que ocorre als espais lliures de les ciutats. Ens
referim a les normatives europees relatives a usos
comercials, que condicionen l’establiment d’un
o altre tipus d’activitats a les edificacions, o les
normatives estatals en relació a la llei del sòl, que
afecten la valoració dels immobles, etc.
En resum, davant la complexitat de la qüestió,
és necessari adoptar respostes complexes ben
articulades, és a dir, ben gestionades.
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8.2 / GESTIÓ ADMINISTRATIVA
L a R a m b l a / e i x d e l a g e s t i ó / G E S T I Ó A D M I N I S T R AT I VA

En primer lloc, és important entendre la
complexitat de gestionar tot el que ocorre a un
carrer com La Rambla, i la multitud d’eines administratives que es necessiten per tal de regular-ho;
tot exercint un cert control, alhora que donant la
flexibilitat a què obliga el dinamisme d’un espai
públic tan vibrant com aquest.
A més a més, s’ha de tenir en compte que, treballar
l’espai públic, implica intervenir també a l’espai
privat, en tant que les façanes són l’embolcall dels
carrers, la dimensió física dels quals ha de ser
mínimament controlada, en pro del bé comú.
Davant d’aquesta situació, l’administració pública
actua com a garant del compliment de tots els
acords establerts entre els agents que actuen
sobre l’espai públic. És per això que, a continuació
farem un recull de tots aquells recursos

administratius de què disposa, per tal de fer front a
l’arranjament de La Rambla, tot diferenciant entre:
• Les gestions relatives a l’ OCUPACIÓ DE VIA
PÚBLICA: en forma de concessions, llicències
o qualsevol altre tipus de contracte, regula la
manera en què algun element passa a formar
part del contingut de l’espai públic, en forma de
quioscs, terrasses, armaris de serveis, etc
• El convenis, subvencions o qualsevol altre tipus de
pla que reguli tot allò que impliqui INTERVENIR
A L’ESPAI PRIVAT, i tingui alguna incidència a
l’espai públic.
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8.2.1 / MARC LEGAL NORMATIU

Qualsevol decisió administrativa que es prengui
des dels diferents estaments públics, ha de venir
justificada i emparada sota una regulació que
garanteixi la no arbitrarietat de criteris.
En aquest sentit, el marc normatiu i regulador és
extens, en tant que hauríem de fer referència a
qualsevol legislació que afecti, no només a l’àmbit
públic, sinò també al privat. És per això que, per
tal de centrar-nos en el cas de La Rambla, i tenint
en compte que es tracta només d’una aproximació,
a continuació llistarem les principals ordenances
municipals, així com els principals documents
urbanístics que tenen a veure amb aquest carrer.

8.2.2 / INFRACCIONS DISCIPLINÀRIES

Ordenances municipals relacionades directament
amb l’espai públic: rdenances municipals:
• Ordenança d’Ús de les Vies i els Espais Públics de
Barcelona.
• Ordenança de Mesures per fomentar i garantir
la convivència ciutadana a l’espai pública de
Barcelona.
• Ordenança General del Medi Ambient Urbà.
• Ordenança dels Usos del paisatge Urbà de la ciutat
de Barcelona.
• Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció
integral de l’administracióambiental de Barcelona
(OMAIAA).
• Text refós de l’Ordenança municipal de mercats.
Planejament urbanístic:
• Pla Territorial Metropolità de Barcelona. (PTMB)
• Pla Especial d’establiments de concurrència
pública, hoteleria i altres activitats.
• Pla especial d’ordenació dels establiments
comercials destinats a la venda d’articles de
record o souvenirs a la ciutat de Barcelona.

És necessari que l’administració pública que
gestiona les actuacions que tenen lloc a l’espai
públic, per tal d’aplicar el marc legal normatiu
vigent, compti amb els mecanismes de control
i inspecció adients que garanteixin el seu
compliment. Si ens referim concretament a la
Rambla, podem dir que hi ha dos nivells d’inspecció
diferents, i totes dues treballes en col·laboració
estreta amb la Guàrdia Urbana del Districte.
En primer lloc, hi ha un cos d’inspectors que
depenen del districte de Ciutat Vella, i vetllen pel
compliment de les ordenances municipals i la
normativa sectorial aplicable. Diàriament, realitzen
inspeccions sobre els establiments comercials
per comprovar que s’adeqüen a les condicions
estipulades a la llicència, el pla d’usos vigent, les
ordenances de paisatge, etc.
En segon lloc, hi ha un cos d’inspectors, que
depenen de directament de l’Ajuntament, els
serveis dels quals actuen, majoritàriament, a
l’empara de campanyes que s’engeguen per tal
d’abordar problemes concrets que, per algun
motiu, són especialment rellevants en aquell
moment.
Finalment, cal dir que, gran part de les inspeccions
rutinàries, a més de produir-se per donar
compliment a les ordenances o llicències, tenen
lloc a instància dels propis veïns que veuen
vulnerats els seus drets, descans, etc.
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8.2.3 / CONCESSIONS
QUIOSCS

PARADES DE FLORS

ANTICS OCELLAIRES

Els quioscs de premsa de La Rambla, tal com
ocorre a la resta de quioscs de premsa de la ciutat,
es regulen mitjançant unes concessions que es
renoven periòdicament.

La regulació de les parades de flors de La Rambla
correspon, històricament, al Mercat de la Boqueria.
Com a tal, tot allò que té a veure amb el tipus de
producte a la venda, tipus de parada, horaris, etc.
ve regulat per l’Insitut Municipal de Mercats, i es
regeix per les mateixes normatives que les parades
situades a dintre.

Al igual que les parades de flors, el que antigament
eren els ocellaires de La Rambla, són gestionats
per l’Institut Municipal de Mercats, i el finançament
de la renovació de les parades o el canvi d’acitvitat,
es regulen igualment per aquesta institució.

Concretament, es tracta d’una concessió
vitalícia, que gestiona l’Ajuntament a través dels
departament de Serveis Generals.
El tipus de productes que es vénen, horaris
de tancament, etc., es regulen a través de les
normatives relatives a activitats genèriques
(OMAIAA) per a la resta de la ciutat. I és a través
de les llicències d’activitat que atorga el Districte
de Ciutat Vella, que es poden arribar a conretar
condicions particular per aquest tipus concret
d’activitat.
Precisament, l’any 2011, les llicències dels
quioscs van ser renovades, pel període de 20 anys
més, alhora que es van adaptar al pla especial de
sourvenirs, tot donant com a resultat els quioscs
actuals. En aquest cas, l’ajuntament va arribar a
un acord amb l’Associació de Venedors de premsa
de la Rambla, per tal de modificar físicament la
parada dels quioscs, tot mantenint la superfície
d’ocupació de l’espai públic. La transformació
dels quioscs va ser finançada per l’empresa de
publicitat que gestiona els rètols lluminosos
situats als panells de sobre i del darrere dels
quioscs.

És per això que, totes les iniciatives que s’han
prés en relació als concursos públic per renovar la
imatge física de les parades, han estat gestionades
per la gerència de l’Insititut Municipal de Mercats,
que alhora depèn directament de la gerència
municipal i alcaldia.
Per tant, al igual que la resta de parades, les
llicències d’activitat són objecte de renovació
anual, per part del Districte de Ciutat Vella, i el
finançament de la renovació de les parades va a
càrrec dels propis paradistes.

Ara bé, aquestes parades tenien la particularitat de
comerciar amb animals vius i, per tant, van haver
d’adequar-se a la normativa específica de botigues
d’animals que dignificava les condicions en què
s’havien d’exposar per ser venuts. Tot plegat,
va acabar per desembocar en un concurs públic
per modificar la superfície, ubicació, i nombre de
parades, tal com s’ha explicat a l’eix morfològic.
És per aquest motiu que la gran majoria d’elles van
haver de modificar el tipus de producte que oferien,
redirigint el negoci cap als productes d’artesania.

ESTUDIS PREVIS PEL FUTUR PLA DE LES RAMBLES
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8.2.4 / LLICÈNCIES
TERRASSES
La regulació de les terrasses de La Rambla no
compta amb una normativa específica que defineixi
com han de ser el tipus de vetlladors, cadires, taules,
etc., sinó que es regula mitjançant l’ordenança
municipal d’ocupació de via pública.
La llicència de terrassa la concedeix el Districte de
Ciutat Vella, i les taxes corresponents a l’ocupació
del carrer es calculen, tal com es fa a la resta de
la ciutat, segons l’ordenança fiscal que recapta
directament la hisenda local. En aquest càcul, es
té en compte la longitud del gual, i una amplada de
3 metres per ubicar les taules i el preu bàsic que
s’estipuli per aquell any, tot corregit mitjançant uns
factors relatius al tipus de carrer on s’ubica aquella
terrassa.
Dit això, és important destacar que, tot i que, com
ja hem dit les terrasses s’adequen a la normativa
genèrica de la ciutat, el Districte de Ciutat Vella
compta amb una mena de document de criteris
mínims, el qual aplica a l’hora de lliurar les llicències
respectives.
A continuació fem un resum dels acords a què
es comprometen les parts, en atorgar i rebre la
llicència:
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Taules i cadires:
• El mobiliari, taules i cadires, serà d’alumini
sense cap tipus de publicitat, amb proteccions de
goma per evitar el contacte directe entre elles a
l’apilar-les.
• Utilitzar tacs de goma per evitar el contacte directe
de parts metàl·liques de les taules i cadires amb
el sòl.
• Utilitzar cadenes plastificades per lligar el
mobiliari en el cas de deixar el material fora de
l’establiment durant la nit, durant la temporada
de llicència de vetlladors.
Para-sols:
• Els para-sols seran de lona blanca de 3 m. x 3 m.
tipus “Rambla” sense publicitat.
Elements acústics externs:
• No es permet la instal·lació de cap tipus d’element
acústic extern ni de megafonia a les terrasses ni
la realització d’actuacions en viu.
Bones pràctiques:
• La recollida es realitzarà amb la màxima celeritat
possible, destinant-hi in temps màxim de 30
minuts.
• En la recollida, es procurarà no fer soroll en apilar
les taules i cadires i evitar arrossegar-les per
terra.

Recollida selectiva:
• Està prohibit abocar les deixalles de vidre i
envasos, en horari nocturn, és a dir, entre les 22
hores i les 8 hores.
Altres recomanacions:
• No es permet l’exhibició de publicitat comercial en
el mobiliari. L’únic missatge permès en cadires és
la identificació de la raó social de l’establiment.
• A les terrasses queda prohibida la instal·lació de
qualsevol mena d’element acústic extern o de
megafonia així com la realització d’actuacions en
viu.
• No es permet la col·locació de mobiliari auxiliar,
com ara barres i frigorífics. Es permet la col·locació
d’un element o pissarra d’informació amb unes
dimensions màximes de 0.60 m d’amplada per 1,50
m d’alçada dins del perímetre autoritzat, així com
d’estufes de gas homologades pel Departament
d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya
amb les limitacions següents:
• de dos fins a quatre taules: una sola estufa.
• a partir de cinc taules: un màxim d’una estufa
per cada quatre taules o fracció.
• Aquesta llicència no permet cap instal·lació
elèctrica als vetlladors, aquesta s’haurà de
tramitar com una llicència annexa a la d’ocupació
d’espai públic.

A N À L I SI G O V ERN A NÇ A

FIRA DE PINTORS

ESTÀTUES HUMANES

FIRA D’ARTESANIA

Per tal de vetllar per la qualitat dels serveis
que s’ofereixen a La Rambla, la fira de pintors
ve regulada per una normativa específica que
determina les característiques pròpies de la
llicència i com han de ser les parades on s’ubiquen:
“Normativa de la fira de pintors de la Rambla”

L’activitat d’estàtues humanes ha estat regulada
pel Districte de Ciutat Vella, mitjançant la
“Normativa de Regulació Específica per a l’Activitat
d’Estàtua Humana a la Rambla de Barcelona” (en
vigor des de l’abril de 2011).

La Fira Nova d’Artesania és el nom que se li dóna,
popularment, a les parades ubicades a La Rambla
de Santa Mònica.

Aquesta normativa és aplicada pel Districte de
Ciutat Vella a l’hora d’atorgar la llicència, que
es renova anualment, i especifica la ubicació,
distribució i superfície (de 2 metres quadrats
d’ocupació d’espai públic) segons la qual els
titulars de la llicència han de fer efectiu el
pagament de la taxa d’ocupació de via pública
regulada pel departament de la hisenda local.
Actualment, a La Rambla hi ha concedides 17
llicències per a pintors.
D’altra banda, cal dir que, darrerament, els pintors
de La Rambla s’han constituït en associació
internacional, per tal de fomentar l’intercanvi amb
altres artistes europeus, i poder estar vinculats
a departaments culturals de la Generalitat,
i tanmateix poder accedir a subvencions
encaminades a difondre i posar en valor aquesta
pràctica.

Malgrat aquesta regulació, s’han observat efectes
col·laterals negatius, com ara l’aglomeració de
persones al seu voltant que dificulten el pas –
atesa la seva ubicació i distribució al llarg del
passeig - , o la manca de qualitat d’algunes d’elles;
la qual cosa ha obligat al Districte de Ciutat Vella a
modificar la gestió de les acreditacions.

Es tracta d’una fira que té el seu orige cap a finals
dels anys 70 i, va ser finalment considerada com a
fira tradicional a partir del 1992.
Les seves parades no es regulen mitjançant cap
normativa pròpia, i simplement paguen les taxes
d’ocupació corresponents, d’acord amb la llicència
que atorga el Districte de Ciutat Vella.
Darrerament, aquesta fira s’ha ampliat bastant i,
la pretensió del consistori és l a de regular-la més
acuradament, per tal que, un cop es traslladen
les estàtues a la part baixa de La Rambla, hi
convisquin totes les activitats equilibradament.
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8.2.5 / SUBVENCIONS
INSTITUT DEL PAISATGE URBÀ
Una de les eines de gestió de què es dota una
adminstració pública, per tal de millorar la qualitat
urbana dels seus espais públics, és el de l’ajut
econòmic , directe o indirecte, i d’assessorament
tècnic, de les obres necessàries per endreçar les
façanes dels edifics – plantes baixes o plantes pis -,
o qualsevol altra actuació que acabi repercutint en
la millora estètica de l’entorn.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Barcelona
compta amb l’Institut Municipal del Paisatge Urbà
i la Qualitat de Vida, el qual ofereix un gran ventall
de serveis, adreçats al recolzament de tot tipus de
processos que tinguin a veure amb els aspectes
esmentats anteriorment.
D’una banda, realitza una feina inestimable
d’assessoria, tot vetllant pel compliment de
l’ordenança de paisatge urbà. I d’altra banda,
aporta tot un seguit d’ajuts destinats a obres de
millora de:
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Edifici

Establiments comercials

• Obres estructurals
• Mitgeres
• Celoberts
• Instal•lació d’ascensors
• Instal•lacions comunes
• Antenes, aires condicionats, altres
• Instal•lacions contra incendis i de
tecnologies
• Façanes
• Terrats
• Vestíbuls i escales
• Supressió de barreres arquitectòniques
• Instal•lació d’aigua directa
• Aïllament tèrmic i acústic
• Instal•lació d’energies alternatives

• Renovació de la imatge exterior
• Reubicació d’aparells d’aire condicionat
• Persianes netes
• Supressió de barreres arquitectòniques
• Millora de les condicions higienicosanitàries
• Insonorització

Habitatges individuals
• Obtenció de l’habitabilitat
• Aïllament tèrmic i acústic
• Adaptació d’instal•lacions
• Adaptació per a la mobilitat

noves

Actuacions extraordinàries
• Millores del paisatge
• Foment de la sostenibiltat en edificis que no siguin
habitatges

A N À L I SI G O V ERN A NÇ A

8.2.6 / PLANEJAMENT URBANÍSTIC
ZONIFICACIÓ
La regulació urbanística que afecta La Rambla,
ve definida per la normativa del Pla Territorial
Metropolità de Barcelona, aprovat definitivament el
20 d’abril del 2010.

En relació a les zones, el planejament defineix
la qualificació de cadascuna de les parcel·les
públiques o privades que tenen aprofitament.
Concretament, les edificacions de la Rambla, totes
elles estan qualificades amb la clau 12 “Nucli
Antic”.
La majoria de les edificacions tenen la subclau de
12b “De conservació del centre històric”.
Les implilcacions en relació a nombre d’alçades,
densitat d’habitages, tipus d’ordenació etc. estaran
regulades a les seves normes.

Pel que fa als sistemes, - parcel·les sense
aprofitament - el planejament assenyala els
equipaments comunitaris i dotacionals, zones
verdes, etc.
En el cas concret de La Rambla, és qualificada amb
la clau número 5 “Viari” - grafiat amb gris - . I per
tant, està sotmesa a les mateixes regulacions que
la resta de carrers de la ciutat.
A la imatge podem veure quines són les parcel·les
que, com el Liceu, l’Arts Santa Mònica, l’edifici
de la Foneria, o el Principal, entre d’altres, estan
qualificats d’equipaments comunitaris.

ESTUDIS PREVIS PEL FUTUR PLA DE LES RAMBLES

BLOC II

207

L a R a m b l a / a n à l i s i / e i x d e l a g e s t i ó / G E S T I Ó A D M I N I S T R AT I VA
/ inter venció espais privats

REGULACIÓ DE LES ACTIVITATS:
PLA ESPECIAL d’ESTABLLIMENTS DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA, HOTELERIA I ALTRES ACTIVITATS, 2010

El 23 de juliol de 2010 es va aprovar el Pla
especial d’establiments de concurrència
pública, hoteleria i altres activitats (Pla d’usos
2010) que substituí l’anterior pla aprovat l’any
2005.
El Pla d’usos regula la implantació territorial
d’aquets establiments en el districte d’acord
amb la Carta Municipal de Barcelona , la
Ordenança Municipal de les activitats i dels
establiments de concurrència pública de
Barcelona i el planejament urbanístic vigent.
Els grups d’activitats regulades són:
• grup 1.2:
coberts

Espectacles

en

recintes

• grup 2.1: Activitats esportives
• grup 2.2: Activitats musicals
• grup 2.3: Activitats de restauració
• grup 2.4 : Activitats de jocs i atraccions
• grup 2.5: Activitats culturals i socials
• grup 2.6: Activitats audiovisuals
• grup 2.7: Activitats zoològiques
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• grup EC1: Establiments
individuals especialistes

comercials

• grup EC3.1: Botigues de conveniència
• grup
EC3.3:
Altres
establiments
comercials alimentaris: botigues de plats
preparats (EC3.3.2), comerç alimentari
amb degustació (EC3.3.3) i gelateries i
orxateries (EC3.3.4)
• grup H.0: Residències
• grup H.1: Hotels
• grup H.2: Hotels apartaments
• grup H.3: Apartaments turístics (edificis)
• grup P.1: Pensions
• grup T.1: Habitatges d’ús turístic (HUT)

D’acord amb l’esperit del Pla, els seus
mecanismes i instruments de regulació
establerts en la normativa han de permetre:
• Millorar l’equilibri entre les necessitats
dels residents i el manteniment de l’activitat
turística i comercial de Ciutat Vella.
• Millorar la relació entre les activitats de
concurrència pública i l’espai urbà.
• Potenciar determinades activitats per a
revitalitzar alguns sectors amb dèficit de
serveis al resident o bé amb incapacitat
morfològica d’adaptació als requeriments
actuals dels establiments.
• Regular algunes activitats no incloses en
l’anterior Pla d’Usos i que han suposat un
impacte negatiu en el desenvolupament
del barri.
• Habilitar mecanismes per a potenciar la
renovació i modernització dels establiments
principalment de restauració.

A N À L I SI G O V ERN A NÇ A
REGULACIÓ DE LES ACTIVITATS:
PLA ESPECIAL d’ESTABLLIMENTS DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA, HOTELERIA I ALTRES ACTIVITATS, 2010

L’ordenació del Pla d’usos es basa en l’aplicació
de diferents paràmetres de densitat i de
distància entre establiments en funció de la seva
situació zonal (creada pel propi pla), del seu grau
d’incidència en l’espai urbà i de les característiques socials i demogràfiques dels residents.
Aquests mecanismes de regulació incentiven el
“buidatge” de determinades zones considerades
saturades en favor d’altres on s’hi potencien
noves implantacions:
• ZE-4, ZE-7 i ZE-8. Zones de saturació en
les que la regulació del Pla d’usos tendeix
a buidar
• ZE-2, ZE-3, ZE-6 i ZE-9. Zones properes a
la mitjana en les que el Pla d’usos tendeix a
potenciar la millora dels establiments i les
substitucions dins pròpia zona o bé la seva
migració
• ZE-1, ZE-5 i ZE-11. Zones en les que el
Pla d’usos potencia com a receptores de les
baixes dels establiments d’altres zones
La Rambla queda integrada dins de la zona 5
conjuntament amb els eixos de la Via Laietana,
Portal de l’Àngel i carrer Ferran. En els darrers
mesos s’han fet propostes per a diferenciar
la Rambla dins d’aquesta zona per tal de
reconèixer la seva singularitat i regular-la
específicament.
ESTUDIS PREVIS PEL FUTUR PLA DE LES RAMBLES
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8.3 / MEDIACIÓ

Persones passejant per la Rambla / Urbaning
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8.3 / MEDIACIÓ
La Rambla / eix de la gestió / MEDIACIÓ
La Rambla / eix mor fològic / CONTINGUT

Hi ha altre tipus de gestió, que no implica
necessàriament una actuació activa i de control
per part de l’administració, sinó que té a veure
amb un altre tipus d’accions, més encaminades a
aconseguir una convivència adequada entre totes
aquelles persones, activitats i elements físics que
configuren l’espai públic.
D’una banda, s’ha de vetllar per que els diferents
grups socials que comparteixen la Rambla, actuïn
dintre de la legalitat, sota els principis reguladors
de les normatives ordenances municipals de
diferent rang i, allò que és més important, amb
un respecte absolut per les altres persones amb
qui hi conviuen; en aquest sentit, la SEGURETAT
CIUTADANA és un element clau. Tot i així, i tal com
exposarem a continuació, la seguretat ciutadana
no de ser entesa, necessàriament, com un àmbit
vinculat a la delinqüència, sinó que, darrerament,
s’ha ampliat aquest concepte fins relacionar-lo
amb la qualitat de vida derivada dels riscos i l´ús
que se’n fa de l’espai públic.

D’altra banda, i cada cop és més evident, hi
ha la necessitat d’aprofundir en la capacitat
d’organització de la societat urbana. Els propis
agents socials, i la mateixa administració, davant
la necessitat d’una gestió relacional, reclamen una
major col·laboració mútua, a l’hora d’enfrontar-se
a la presa de decisions sobre allò que ocorre
a un espai públic com La Rambla. Per tant, és
imprescindible que es gestioni com vehicular la
PARTICIPACIÓ CIUTADANA per tal que sigui una
eina eficient i dinamitzadora de la transformació de
les ciutats.
Finalment, hem volgut abordar el MANTENIMENT
de l’espai públic, entesa com una eina clau en
la gestió, tot incloent-la dintre de l’apartat de
mediació, en tant que considerem que els propis
usuaris de La Rambla en són co-responsables. En
aquest sentit, és interessant apuntar com la pròpia
legislació sobre civisme, ha anat adaptant-se a
aquestes necessitats i, per suposat, descriure
mínimament quina és l’actitud de la gent que
trepitja diàriament aquest espai.
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8.3.1 / SEGURETAT CIUTADANA

Com bé apunten molts autors, la seguretat
ciutadana ha passat de ser un fet relacionat amb la
delinqüència, a convertir-se en un indicador de la
qualitat dels espais públics de les ciutats, en tant
que el seu ús pot comportar riscos potencials. I per
tant, la percepció d’ (in)seguretat als espais públics
està directament vinculada al medi físic; és a dir,
que la forma urbana d’un carrer o una plaça pot, bé
agreujar el sentiment d’inseguretat, o bé reforçar
la sensació de tranquil•litat en transitar per un
espai públic. I aquest és un fet essencial, atès que,
allò que els experts diferencien clarament és la
(in)seguretat objectiva, aquella que és clarament
quantificable mitjançant dades estadístiques de
fets reals, i la subjectiva, associada a la por de ser
víctima de la delinqüència.
En el cas de La Rambla, és important posar de
manifest dos trets específics d’aquest carrer, que
la fan especialment vulnerable:
• El trencament radical del seu metabolisme –
funcionament, públic, etc. - entre el dia i la nit.
• La presència d’importants aglomeracions de
persones, bàsicament de turistes, que atreuen els
furts i robatoris a la zona.
Tot plegat comporta, principalment, problemes
amb la venda ambulant, les juguesques, els furts,
els robatoris, al llarg del dia, quan més presència
de turistes hi ha, i la venda de droga i la prostitució,
a les nits.
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Per tal de prevenir o resoldre els delictes
o conflictes que es generen, hi ha diferents
estratègies a dissenyar i implementar:
1. L’administració competent, en aquest cas el
Districte de Ciutat Vella, compta amb l’aplicació de
les mesures policials:
• Les actuacions policials contra qualsevol
acte delictiu, als quals ens referirem amb més
detall a l’entrevista que es va mantenir amb
el cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
• I, en el camp de les mesures dissuasòries
i que, segons certes veus incrementen la
sensació de seguretat a l’espai pùblic, hi ha
la presència de càmeres de seguretat als
carrers. Concretament, La Rambla, compta,
des de l’estiu del 2010, amb 7 càmeres de
vídeo vigilància ubicades a:
• 1 a la confluència de la rambla de
Canaletes amb el carrer Pelai i la
plaça de Catalunya.
• 2 al Pla de la Boqueria
• 3 a la Plaça del Teatre
• 1 a la Plaça del Portal de la Pau
2. La v vigilància passiva o vigilància natural
és un altre tipus de mecanisme dissuasori, que
pot disminuir considerablement la sensació
d’inseguretat; aquella que exerceixen els propis
individus que utilitzen l’espai públic.

En aquest sentit, val a dir que, els agents que més
favorablement contribueixen a aquest tipus de
vigilància de l’espai són els propis veïns, en tant
que transiten diàriament la Rambla, coneixen els
racons i reconeixen els individus que reincideixen
contínuament en pràctiques il·legals, com ara els
tril·lers, els llauners, les prostitutes, etc. Serà
necessari, per tant, que les polítiques de seguretat
siguin transversals, en tant que hauran de tornar
a fer atractiva la Rambla per als veïns, per tal que
deixi de ser per aquells grups socials que abusen
dels usuaris dels espais públics.
3. El control del propi disseny de l’espai públic,
així com de les activitats que s’hi aboquen, és
igualment efectiu per tal de controlar la percepció
d’inseguretat. Al cas de la Rambla, la pròpia
morfologia dels carrers de Ciutat Vella és molt
particular, i potser no compta amb les característiques de visibilitat necessàries per tal que
un espai públic es consideri segur. Tot i així, hi
ha altres aspectes més concrets com ara l’accessibilitat, la concentració i ordenació clara del
mobiliari urbà que no crei racons, o la presència
simultània d’establiments que funcionin amb
horaris diferents, pot afavorir un fluxe continu de
persones i no facilita les condicions per tal que els
delinqüents s’hi acostin.
4. Igualment, el nivell lumínic és molt important
per tal d’augmentar aquesta sensació de
seguretat que li aporta qualitat als espais públics;
evidentment, sota un control estricte que no
traspassi els nivells de contaminació establerts per
les normatives sectorials corresponents.

A N À L I SI G O V ERN A NÇ A
ENTREVISTA AMB EL CAP DE LA GUÀRDIA URBANA
Joan Delort + JM Coll + O. Martori + M.Peris

DADES
• Gairebé un 75% de la població de Ciutat Vella són
no-nacionals.
• Els furts de menys de 400 E, no són punibles.
• Tril·lers (juguesques) no es considera que fan una
estafa, sinò que es tracta d’un engany.
• El turisme provinent dels creuers que paren
o pernocten al port vell de Barcelona generen
concentracions puntuals, però força important de
persones, amb la qual cosa s’afavoreixen els furts
o robatoris.
• Que la prostitució es desenvolupi actualment al
llarg de la Rambla no és un fet casual, per dos
motius fonamentalment: el primer, l’alt nivell de
demanda procedent principalment del turisme
de masses; i el segon té a veure amb el lloc on
es desenvolupa, situada a la part més baixa
de la Rambla, atès que hi ha un menor nombre
d’activitats a les plantes baixes.
• La prostitució que té lloc a la via pública de la
Rambla i en conseqüència als barris del Gòtic i
Raval, principalment aquest últim, està orientada
majoritàriament a dos grups socials. Un primer
grup de prostitució que està enfocat a un client
més local (nacional), ubicat principalment al
sud del barri del Raval i que ha perdut força en
els últims anys. I un segon grup, més organitzat
i amb una clara organització d’explotació sexual.
Aquest últim és el que actualment està tenint
un incidència rellevant en l’activitat cívica de la
Rambla i les seves zones d’influència:

D’una banda, es tracta d’una prostitució
jove amb dones provinents de xarxes
de prostitució de l’Europa de l’Est i
principalment Subsaharianas. Aquestes
últimes són les que han augment considerablement en els últims anys degut a la
seva situació d’irregularitat.
I d’altra banda, la prostitució Subsahariana,
que s’ha convertit en fenomen de carrer
més que de saló, utilitzant la via pública
i les plantes baixes del immobles dels
voltants del carrer Pelai com la seva zona
d’influència. Aquesta intrusió en propietat
privada és el principal malestar dels veïns.
Hi ha agut varis intents de limitar l’accés
a les portaries del immobles a través de
canvis de pany i en alguna ocasions s’ha
detectat alguna complicitat a canvi de
diners entre les prostitutes i algun veí, com
a conseqüència de la disponibilitat de claus
de les portaries per part de les prostitutes.

ESTRATÈGIES APLICADES
• S’ha reforçat la presència de Guàrdia Urbana
a La Rambla, i s’observa que té un efecte
més aviat dissuari, i en relació a la percepció
d’inseguretat, ja que l’acció policial s’ha mostrat
només efectiva com a solució molt temporal.
• En relació a la prostitució, és pràcticament
impossible encausar-les sota cap delicte o
repatriar-les degut a la seva falta d’identitat.
Atès que, ja sigui per la seva conveniència o
per la dels proxenetes, arriben al país sense
identitat deixant-les en una situació d’impàs
permanent.
ESTRATÈGIES PROPOSADES
• En temes relacionats amb la prostitució, abordar
el problema de les xarxes de proxenetes, en
orige.
• Controlar el tipus de serveis turístics que
s’oferten en relació a la Rambla, atès que no
podem actuar sobre la demanda.
• Veure l’impacte real del turisme de masses
provenint dels creuers, per tal de reenfocar-lo i
disminuir així part dels delictes relacionats.
• Regular adequadament les activitats de les
plantes baixes de la Rambla i carrers adjacents,
per tal de controlar més eficientment el que
ocorre a l’espai públic.
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8.3.2 / PARTICIPACIÓ

La participació ciutadana en la presa de decissió de
les administracions locals, més enllà del vot que
es diposita cada quatre anys, és un dret de tothom.
És per això que l’Ajuntament de Barcelona va
elaborar el “Pla Director Municipal de Participació
Ciutadana 2010-2015”, el qual té com a objectiu
“garantir que tots els ciutadans de Barcelona

tinguin canals de participació i enfortir el sistema
participatiu democràtic per tal de millorar
l’eficiència de les accions del govern municipal.”

Per tant, un cop garantit aquest dret, el disseny
dels procés de participació concret serà clau a
l’hora d’implicar la ciutadania; un sociograma
encertat i unes dinàmiques inclusives i adients,
tenint en compte el criteri de territorialitat, en tant
que tots els agents econòmics i socials instaurats
a La Rambla, han de ser-hi, són les claus de l’èxit
d’un projecte que Barcelona ha de fer seu.
En el cas d’un pla d’intervenció integral a la
Rambla, és ben evident que es necessita d’un
procediment especial, que busqui el consens
entre tots els agents socials, econòmics que
hi intervenent, atesa la gran repercussió que,
qualsevol intervenció sobre aquest carrer tan
especial, pot tenir per a la ciutat, i per al món.
Finalment, cal dir que, malgrat els canals que
s’obrin per aquest procés concret, Barcelona
compta amb una gran quantitat d’ens gestors de la
participació, que poden ser molt útils en el disseny
del procés. Són els següents:
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ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ

MARC NORMATIU

Òrgans participatius:
• Consell de Ciutat
• Consells sectorials
• Consell ciutadà dels districtes
• Consells de barri
• Consells d’equipaments

Finalment, només volem apuntar quin és el
marc normatiu, sota el qual ha de ser dissenyat
qualsevol procés que es dugui a terme i, com a tal,
serà igualment el marc del que es dissenyi per a la
Rambla:

Òrgans de govern participatius:
• Consell plenari municipal
• Comissions del consell municipal
• Consells municipals de districte
• Comissions de treball dels districtes
• Comissions consultives de districte
A més a més, hi ha d’altres CONSELLS , als quals
qualsevol ciutadà es pot inscriure prèviament, els
quals són espais de diàleg entre els poders públics
municipals i el conjunt d’institucions i ciutadans
de la societat de la nostra ciutat. Les seva finalitat
és assistir a l’Ajuntament en la política i la gestió
municipal i fer participar el conjunt d’agents
institucionals i individuals de la vida de Barcelona
en les preocupacions i en l’activitat del govern
municipal. Com ara, la Comissió Cívica, el Consell
Assessor de la Gent Gran, el Consell de Ciutat, el
Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat,
o el del Pacte per la Mobilitat, entre d’altres.
I, finalment, també hi ha la possibilitat d’acudir
a les AUDIÈNCIES PÚBLIQUES, on es debaten
qüestions relatives al Programa d’Acció
Municipal.

• Carta Municipal
• Normes reguladores de la participació ciutadana
• Normes reguladores del funcionament dels
districtes
• Modificació de la Disposició Adicional, publicada a
la Gaseta municipal núm. 21 del 10/07/2003
• Pla Director Municipal de Participació Ciutadana
• Normes Reguladores del Fitxer General d’Entitats
Ciutadanes
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8.3.3 / MANTENIMENT

En relació a les polítiques de manteniment de
l’espai públic, volem fer distinció entre:
• El manteniment de l’espai públic que
duen a terme els diferents departaments de
l’ajuntament relacionats amb via pública,
com ara la neteja de l’espai, la poda dels
arbres, etc.
• El que fan els seus propis usuaris.
• I el manteniment de les edificacions, és a
dir, de l’espai privat.
Pel que fa al manteniment de l’espai públic,
al llarg del present document, i arran de les
entrevistes que hem anat tenint amb els diferents
departaments, hem tractat el tema de la neteja de
l’espai públic de manera sectorial amb cadascun
d’ells.
En relació al manteniment de l’espai públic per
part dels ciutadans – turistes o veïns -, cal dir
que és molt important la conscienciació de la
rellevància que arriba a tenir a l’hora de gestionar
qualsevol carrer.
A més a més, si tenim en compte la intensitat del
trànsit de persones per La Rambla, ens adonarem
perquè cal que, tal com ens deien els serveis de
neteja, buidar les paperes – dobles, i més grans
que a la resta de la ciutat – 12 cops per dia.

Una de les principals causes de la deixadesa dels
usuaris de la Rambla, rau bàsicament en el fet de
que es tracti, quasi exclusivament, de turistes.
En aquest senit, són un públic que fa un ús intensiu
de l’espai. Per tant, actua amb indiferència i no li
preocupa l’estat en què hagi quedat l’espai públic
al seu pas ja que, generalment, no hi tornarà. És
per això que, per minimitzar la gestió i garantir
un ús correcte de l’espai públic, és tan important
parlar de civisme.
Darrerament, Barcelona s’ha dotat de les
“Mesures per fomentar i garantir la convivència
ciutadana a l’espai públic de Barcelona” del 2006,
que ha estat modificat darrerament al 2011, amb
l’objectiu de: “preservar l’espai públic com a lloc
de convivència i civisme, on totes les persones
hi puguin desenvoloupar en llibertat les seves
activitats de lliure circulació, d’oci, de trobada i
esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets
dels altres i a la pluralitata d’expressions i de
formes de vida diverses existents a Barcelona”.
Amb aquesta normativa, es penalitzen certes
pràctiques que s’havien convertit en habituals a
la ciutat, i en concret a La Rambla, com llençar
papers fora de les papereres, com ara fer
necessitats fisiològiques a l’espai públic, ofertar
o demandar serveis sexuals o consumir begudes
alcohòliques causant molèsties.

Pel que fa al manteniment de les edificacions, es
tracta d’un tema mes delicat en tant que són els
propis usuaris qui han de prendre la inciativa de
rehabilitar les seves façanes.
Però no només es tracta de l’exterior de les
edificacions, en la mesura en què els interiors
també hagin estat adequats a les necessitats
dels veïns, i els elements comuns consolidats i
millorats, l’efecte es trasllueix a l’exterior. Són
els propis veïns que acaben fornint una xarxa
social que estima els seus espais o els tracta amb
indiferència.
Evidentment, en aquest sentit l’administració pública pot incidir aportant subvencions o
afavorint la signatura de convenis entre les parts,
per tal d’incentivar la millora de les edificacions.
Concretament, la campanya de “Barcelona posa’t
guapa”, gestionada per l’Institut de Paisatge Urbà,
és un clar exemple de l’èxit que poden arribar a
tenir aquest tipus d’iniciatives públiques, en la
implicació dels agents privats. I com a exemple,
figurarien algunes de les intervencions a la pròpia
Rambla, com ara la Rehabilitació de la Reial
Acadèmia Ciències i Arts de Barcelona.
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Aquest és el tercer i últim Bloc dels estudis previs
relatius al Pla Integral d’Actuacions a La Rambla,
amb el qual volem tancar la fase d’anàlisi i diagnosi
de tots aquells aspectes que hi tenen incidència,
basant-nos en les apreciacions fetes als capítols
anteriors, les quals ens han permés extreure les
conclusions que us presentarem a continaució.
Hem estructurat aquest capítol en tres apartats, de
manera que, les diferents escales de treball que hem
fet servir a l’hora d’abordar l’estudi d’aquest carrer,
siguin fàcilment intel·ligibles; tot tenint present
que, aquest, serà el document a partir del qual el
consistori haurà de definir el seu pla d’actuacions
integral.
Per tant, anirem d’allò més general a allò més
particular, de la manera següent:

• En un primer apartat realitzarem una
diagnosi GENERAL de La Rambla, tenint en
compte una visió territorial, que va més enllà
dels límits físics del carrer, per entendre-la
com un espai públic d’abast municipal, i fins i
tot, supramunicipal.
• En un segon apartat, ens centrarem en
realitzar un DAFO (Debilitat Amenaces
Fortaleses i Oportunitats) de cadascun dels
eixos de treball proposats, tot concloent amb
uns objectius específics.
• Finalment apuntarem, a mode de FULL DE
RUTA, quins hem considerat que haurien de
ser els camins a seguir, un cop consensuats
els objectius i conclusions del document que
tenim entre mans.
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Imatge de la Rambla davant del Liceu / Urbaning
220

DI A GNO SI
GENERAL
La Rambla / diagnosi / general

Tal com apuntàvem a l’inici, alguns dels objectius de
la redacció del present document són els següents:
• Concloure amb el dibuix de la foto fixa de
l’estat en què es troba La Rambla a dia d’avui,
tot fent una diagnosi que vagi d’allò més
general a allò més particular.
• Identificar els elements que determinen
la seva singularitat per tal de posar-los en
valor.
• Esbossar els objectius a partir dels quals
engegar les estratègies o plans d’actuació,
envers La Rambla de tots.
En aquest sentit, és molt important entendre la
qüestió en clau positiva, i començar per reeixir els
VALORS PRINCIPALS que fan de La Rambla un
carrer emblemàtic per a la ciutat i per al conjunt del
territori i, per sobre de tot, els ÈXITS ASSOLITS que
la converteixen en una via transitada per més de 18
milions de visitants per any.
Tot plegat, la seva singularitat i la gran afluència
de públic que es barregen amb dos dels barris
més populosos de la ciutat, fan que sigui igualment
necessari apuntar els PRINCIPALS PROBLEMES que
es generen arran d’aquestes circumstàncies, per tal
de posar en marxa les solucions més adients.
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9.1 / VALORS PRINCIPALS

CENTRALITAT

EIX VERD CÍVIC

PROPORCIONS GENEROSES

La Rambla està situada al cor de la ciutat, és la
frontissa entre el Gòtic i el Raval - dos dels barris més
antics i rics en patrimoni social, cultural i econòmic
de Barcelona-, connecta la Plaça Catalunya –
intercanviador de mobilitat per excel•lència de
l’Àrea Metropolitana - amb la Rambla del Mar –
centre d’oci força important a Ciutat Vella- i, per
extensió, la zona portuària – punt d’arribada dels
creueristes que arriben a Barcelona- .

Amb un passeig continu i arbrat, destinat únicament
per a vianants, i amb una longitud de més d’un
quilòmetre, La Rambla és un dels principals eixos
cívics de la ciutat. Per tant, a l’hora d’estructurar
la ciutat en funció de les vies verdes que ens
proporciona, i que connecta espais lliures entre
sí, és fonamental tenir-la en compte per crear una
xarxa cívica potent que convidi a passejar la ciutat.

L’amplada total de la Rambla fluctua considerablement; compta amb amplades superiors als
55 metres a la part més baixa, i es constreny fins
a menys de la meitat (23 metres) a l’alçada del
Convent de Betlem. Per contra, les alçades de les
edificacions es mantenen, més o menys constants,
al voltant dels 20 metres.

És evident, doncs, la seva situació estratègica li
confereix un posició privilegiada, en relació a altres
eixos importants de la ciutat. Per tant, la seva
centralitat, entesa com un valor en sí mateix, ha de
ser treballada a diferents escales: la metropolitana,
la local i, també la de barri. I aquí és on radica la
dificultat, o el repte, d’aconseguir que La Rambla
es converteixi en un espai públic que atresori la
singularitat d’un punt de referència per al territori,
i a l’hora compti amb els serveis i les comoditats
que demanden els veïns de dos dels barris més
populosos de la ciutat.
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A escala local, La Rambla és un dels eixos de
mobilitat de vianants que funciona en sentit nord
sud, connecta el mar amb Plaça Catalunya i
Rambla Catalunya, que a la vegada enllaça amb la
Diagonal.
I més concretament, a Ciutat Vella, és interessant
apuntar com discorre en paral·lel a la Rambla
del Raval cap a l’oest, i per tant, seria interessant
establir un vincle directe entre tots dos, on el vianant
tingui la màxima prioritat, per tal de generar una
petita xarxa d’espais públics a nivell de barri.

És a dir que, la proporció en el punt més estret és
de 1:1. Si bé és cert que, les rengleres de plàtans a
banda i banda, fan que l’efecte tunel (proporció d’1:2)
del passeig central modifiqui aquesta proporció.
Per tant, si ens fixem en la capacitat de càrrega de la
via, ens adonem que la secció total compta amb les
dimensions adequades per acollir una reformulació
integral de la via, que comporti un replanteig de les
superfícies destinades a vianants, vehicles i altres
activitats o serveis. A més a més, s’ha de tenir en
compte que, actualment, la percepció de l’amplada
total és sesgada, atesa la segregació de trànsits.

DI A GNO SI

9.2 / ÈXITS ASSOLITS

REFERENTS PELS BARCELONINS: IMAGINARI

ATRACTIU TURÍSTIC: ICONA DE LA CIUTAT

BARREJA D’ACTIVITATS: ESPAI PÚBLIC VIBRANT

Històricament, La Rambla ha evolucionat en
paral·lel a la ciutat de Barcelona i, per tant, a la
dels seus veïns i ciutadans. Els primers teatres que
s’hi van abocar, els cafès, les botigues que mostren
uns productes de qualitat als seus aparadors, són
algunes de les primeres petjades del passeig per
excel·lència de la Barcelona de finals del segle XIX.

És un fet constatat que La Rambla de Barcelona
forma part de la imatge que, els qui la visiten, tenen
de la ciutat de Barcelona. És per tant aquest un gran
èxit d’un eix urbà que, a dia d’avui, gaudeix d’aquest
privilegi, alhora que pateix les seves conseqüències
negatives.

La Rambla és un ecosistema urbà en sí mateix, en
tant que compta amb un metabolisme propi que la
diferencia de l’entorn.

La pròpia Rambla era l’aparador viu més exclusiu on
la classe benestant de la ciutat lluïa, alhora que la
resta de ciutadans de tota classe i condició acudien,
irremeiablement, per tal de realitzar els seus
quefers més quotidians, com ara comprar al mercat
més popular de la cituat: La Boqueria. A poc a poc,
i a mesura que la ciutat va anar creixent, aquest eix
de referència va anar perdent força, en pro d’un nou
fenòmen, el turisme, que la fagocitava fent-la seva i
al qual s’adaptava sense recel.
A l’imaginari barceloní, però, roman la referència
d’una Rambla legendària, aparador de tots els
estaments socials, a la qual s’aferren i intenten
recuperar per tots els mitjans a la seva disposició.

Dit això, és important entendre el fenomen del
turisme com un catalitzador de l’activitat econòmica
de la ciutat que no ha de ser menyspreat i que, per
sobre de tot, ha de mantenir la seva rellevància. Ara
bé, si no s’aconsegueix que convisqui eficientment
amb el veïnat de la zona i la resta de ciutadans de
Barcelona, a poc a poc deixar de constituir una icona
per als turistes, en tant que, el vibrant espai públic
que constitueix aquest punt de troba, és precisament
on rau un dels principals atractius d’aquest carrer.
Per tant, el fet que La Rambla sigui un reclam
turístic és tot un èxit, sempre i quan es mantingui un
equilibri sostenible entre tots els qui hi conviuen.

Fent, doncs, aquesta comparança, podem afimar
que es tracta d’un ecosistema de qualitat, amb un
nivell de consolidació elevat, en tant que compta
amb una gran varietat d’espècies, -en aquest cas
d’activitats -, que enriqueixen la vida del carrer, tot
superposant capes diferents d’usuaris, productes,
franges horàries, etc. Igualment, és un fet provat
que un ecosistema basat en un única espècie, és
un ecosistema dèbil, en tant que és vulnerable, cas
que aquesta espècie, o activitat, es vegi afectada per
qualsevol agent negatiu que la devalui.
En aquest sentit, la Rambla és molt viva, si atenem a
la diversitat d’activitats. Tot i així, la tendència actual
és la d’especialitzar-se cap a una única funció:
adreçar tots els seus serveis al seu públic més fidel:
els turistes, tot expulsant la resta de grups socials,
com ara els veïns.
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9.3 / PRINCIPALS PROBLEMES

DEGRADACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC

MANCA DE QUALITAT ALS SERVEIS OFERTATS

DIFÍCIL EQUILIBRI ENTRE TURISTES I LOCALS

Des d’un punt de vista estètic, o podríem dir
morfològic, La Rambla s’ha convertit en un espai
públic que no reuneix les condicions necessàries
per poder aportar la qualitat necessària als seus
usuaris.

Tenir el turista com a usuari exclusiu dels serveis
i productes que s’oferten, té una repercussió
important en relació a la seva qualitat.

Socialment, el problema també està relacionat amb
la massificació del turisme. Tal com comentàvem
abans, un dels principals atractius turístics de la
pròpia Rambla, és el flux de vianants en sí mateixa.
És a dir, que els propis turistes formen part d’allò
que hi van a buscar allà.

Hi ha una sobre ocupació de l’espai lliure reservat
al vianant que, d’una banda, genera una imatge
atapeïda del passeig, i d’altra, impedeix una
circulació fluida de persones, mercaderies i vehicles
a tot el seu ample.
A més a més, la manca d’una coordinació clara i
unívoca que vetlli per aconseguir una imatge unitària,
va en detriment d’una estètica que respongui als
requeriments d’un eix cívic tan important com
aquest.
Caldria un buidatge d’elements de mobiliari urbà
innecessaris -com ara la senyalètica-, i una
reordenació i racionalització dels existents, tot
adoptant la perspectiva del vianant, per tal de
donar-li la prioritat que es mereix, atesa la intensitat
de l’ús que en fan de La Rambla.

El turista és un tipus de públic que fa un ús intensiu
i puntual de l’espai, al qual no s’ha de fidelitzar,
atès que la seva assiduïtat a l’establiment o servei
en qüestió, no està en cap cas garantida. En aquest
sentit, no cal invertir molts esforços en millorar
la qualitat dels serveis o producte, sinó que el
secret de l’èxit està en cobrir les seves necessitats
puntuals, de la manera més efectiva, que no eficient,
possible.
Per tant, la tendència és la de generar productes
de consum ràpid, que res tenen a veure amb les
necessitats quotidianes dels veïns o treballadors de
la zona. Les botigues de souvenirs o menjar ràpid,
no constitueixen una xarxa de comerç de qualitat,
ans al contrari. Expulsen clarament un altre tipus
de producte en què la relació qualitat – preu sigui
més equilibrada.

Tot i així, la imatge no hi seria completa sinó hi
hagués una base local al darrere, que nodrís aquest
flux constant. I, evidentment, allò que els turistes
troben de diferent a La Rambla, és precisament la
presència dels veïns del barri, del Gòtic i del Raval, i
de Barcelona en general. Aquesta presència, però,
és cada cop més minsa, atès que els barcelonins
consideren que no hi tenen res a fer a La Rambla.
Només la creuen per anar d’un barri a l’altre, perquè
com dèiem a l’apartat anterior, el teixit comercial
ha anat especialitzant-se tant en el turista, que els
seus productes quotidians han desaparescut. Per
tant, si aquest procés no s’inverteix, aviat el turista
vindrà a La Rambla per observar-se a sí mateix, i
això no constitueix pas un atractiu.
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EIXOS
L a R a m b l a / d i a g n o s i / e i xo s

Un cop esbossada una primera diagnosi general
basada en els valors de La Rambla, els èxits assolits
i els problemes que pateix, volem aportar una
diagnosi detallada de quins són els principals reptes
a afrontar des de cadascun dels eixos de treball que
hem definit.

i Oportunitats-, incideixen d’alguna manera en
el funcionament de La Rambla. A més a més, la
perspectiva és doble, atès que els classifica en
positius (Fortaleses i oportunitats) o negatius –
Debilitat i Amenaces - , en funció de quin tipus de
dinàmiques generen sobre l’objecte d’estudi.

Per aconseguir-ho, a continuació us presentem una
anàlisi DAFO de cadascun d’ells, del qual extreure’m
els objectius que s’haurien d’assolir, en tant que es
vol apostar per un pla d’actuacions integral que doni
com a resultat una Rambla viva, la Rambla de tots.

Finalment, com apuntàvem abans, de cadascun dels
eixos definirem uns objectius genèrics, que aporten
una visió de futur global, a la qual s’afegeix una
de més detallada que particularitza cadascun dels
elements tractats en l’anàlisi d’aquest document.

Utilitzar la metodologia dels DAFO per tal de fer
una diagnosi, és efectiu en tant que analitza tots
els efectes, inputs o agents que, internament –
Debilitat i Fortaleses - o externament – Amenaces

Tot plegat, ens permetrà, si més no, debatre tots i
cadascun dels aspectes relacionats amb la Rambla,
sota una classificació metodològica establerta
prèviament.
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EIX MORFOLÒGIC
10.1.1 / DAFO
Tant el continent, com el contingut de La Rambla,
necessita d’una renovació integral, no tant pel
que fa la renovació física de façanes, paviments
i/o elements de mobiliari urbà, sinó pel que fa a
aportar una visió nova, unitària i integradora de
tot allò que conforma, físicament, la imatge que
com a usuaris tenim de La Rambla.
És ben evident la gran quantitat d’elements que
la poblen, així com la manca de criteri a l’hora
d’ubicar-los adequadament. Per tant, cal una
visió clara de quin tipus de Rambla volem, per
tal de definir una imatge nítida que, dintre de la
flexibilitat necessària en un espai tan complex
com aquest, aconsegueixi generar un paisatge
urbà de qualitat.

ASPECTES INTERNS

ASPECTES EXTERNS

• Els paviments del passeig central i les voreres- ,
estan en mal estat.
• Les façanes, cal replantejar la imatge de conjunt
que generen els fronts de façana en les plantes
baixes.
• El mobiliari urbà i altres elements annexes als
quioscs, parades de flors, etc. , no són el resultat
d’una visió unitària, i per tant acaben sobre ocupant
l’espai en detriment del vianant.
• La senyalètica adreçada als vianants no segueix
un criteri clar que marqui trajectes concrets.
• Els escocells de gran part de l’arbrat generen
problemes que atempten contra el correcte
manteniment de l’arbrat.
DEBILITATS

• No existeix un ens gestor que vetlli per la
coherència en les actuacions que tenen lloc a La
Rambla, des de qualsevol dels departament de
l’ajuntament.
• El ritme vertiginós del turisme de masses que
consumeix Rambla, la devora dia a dia impedint
una reflexió serena sobre les actuacions que
haurien d’implementar-se.
• Les pressions econòmiques primen per sobre
de les estètiques o de decoro i endreçament, tot
donant com a resultat una imatge poc agradable
del conjunt.

FORTALESES
• La dimensió de La Rambla i la proporció de l’espai
permet un replanteig integral de la secció on
tenen cabuda canvis de distribucions de trànsit,
de mobiliari, etc.
• La Rambla està inserida en un teixit urbà viu i
consolidat que afavoreix el seu dinamisme.
• El conjunt de l’arbrat ha estat protegit
darrerament.
• La pràctica totalitat del carrer està catalogat o
protegit, amb diferents graus.
• L’orientació nord – sud permet un assoleiament
màxim que aporta un nivell de lluminositat òptim
per a realitzar qualsevol tipus d’activitat al llarg
del dia

OPORTUNITATS
• La presència d’edificis patrimonials que romanen
buits a la Rambla, suggereix un munt de possibilitats
que podrien dinamitzar-la clarament.
• Existeix una demanda clara, per part de la
ciutadania, sobre la imatge degradada que ha
assolit La Rambla, la qual cosa justifica un pla
d’actuacions immediat.
• El control del districte de Ciutat Vella sobre les
llicències i concessions sobre qualsevol activitat
o servei que es doni a La Rambla, constitueixen
una oportunitat d’acció immediata sobre la gestió
i regulació ordenada dels elements físics en via
pública.
• L’Insitut de Paisatge Urbà ubicat a la mateixa
Rambla és essencial en tant que aporta una
visió clara de paisatge urbà, i les eines de gestió
necessàries.

AMENACES
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EIX MORFOLÒGIC
10.1.2 / OBJECTIUS
• Racionalitzar i simplificar l’ocupació

d’elements físics del passeig que actualment
provoquen una sobreocupació.
• Estudiar la secció de la Rambla, tot prioritzant
l’ús de vianants al llarg del passeig.

CONTINENT
FAÇANES

PLANTES BAIXES

OM1. Fomentar la rehabilitació de les façanes que

OM4. Fomentar la rehabilitació dels fronts de

encara no s’hagin restaurat i millorar l’afectació
en façana d’algun elements col•locats en els
edificis adjacents a la Rambla. (cablejat, aires
condicionats, cartells...,) compliment ordenança
municipal del paisatge urbà.

OM2. Fomentar una carta de color, guia d’estil

façana per millorar la imatge en planta baixa
dels edificis de la Rambla i potenciar (enriquir) la
transició i intercanvi entre la propietat privada i
l’espai públic.

OM5. Potenciar els fronts de façana actius

específica per la Rambla per potenciar la seva
imatge unitària.

i minimitzar els fronts de façana passius
especialment en l’horari nocturn per reduir la
percepció d’inseguretat.

PAVIMENTS

OM6. Homogeneïtzació de la imatge dels rètols.

OM3. Millorar el paviment de la Rambla, tenint en
compte el concurs d’idees sobre paviments que
es va fer l’any 2008. En especial, reordenar les
zones que no tenen la llosa ‘ona’ de la Rambla.
Homogeneïtzar tot el tram central.

Revisar la normativa de Paisatge Urbà per
estudiar la normativa referent a la Retolació.
ELEMENTS PATRIMONIALS

OM7. Potenciar els elements patrimonials al llarg
de la Rambla i fomentar la seva conservació.
EDIFICIS CATALOGATS

OM8. Fomentar la rehabilitació dels edificis buits
per implementar noves activitats.
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CONTINGUT (VIA PÚBLICA)
IL·LUMINACIÓ

MOBILIARI URBÀ (seients)

ALTRES ELEMENTS EN VIA PÚBLICA

OM9. Actualització de la xarxa elèctrica per

OM13. Augmentar l’oferta de seients públics al

OM17. Minimitzar l’empremta d’ocupació sobre

millorar l’eficiència energètica i la percepció de
seguretat així com regular la intensitat lumínica
a través de la introducció de noves tecnologies
per adaptar les necessitats lumíniques a l’ús de
la Rambla.
SENYALITZACIÓ

OM10. Simplificar, tant com sigui possible, el

nombre de senyals de trànsit per reduir el seu
impacte en el paisatge urbà, ja que es considera
tot el conjunt de la Rambla com un entorn historicoartístic que s’ha de preservar i protegir.
SENyALÈTICA

OM11. Millorar la senyalètica de comunicació
i direccionalitat destinada als visitants de la
Rambla per fomentar una orientació clara i una
millor fluïdesa de pas.
SEMÀFORS

llarg del passeig per fomentar l’efecte de ‘plaça’
en algunes zones d’acord amb una reordenació
de tot el mobiliari urbà en funció de la mobilitat
de vianants.

la via pública i el seu impacte visual al llarg de la
Rambla.

CLAVEGUERAM

OM14. Millorar la xarxa de clavegueram pendent
de renovar. Implementar una xarxa separativa.
ARBRAT

OM15. Preservar la salut de l’arbrat. Millorar els
escocells al llarg de la Rambla per augmentar la
zona permeable i reduir el desnivell entre aquesta
zona i el paviment.
VETLLADORS I TERRASSES

OM16. Regular la concessió de tots els vetlladors
i terrasses de la Rambla, tant al tram central com
als laterals.

OM12. Millorar la ubicació i disseny dels armaris
de serveis destinats al control semafòric per tal
que tinguin un menor impacte visual i d’ocupació
a la Rambla.
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EIX SOCIAL
10.2.1 / DAFO
La pugna per ocupar un espai públic d’èxit com és
La Rambla, reuneix en un sol escenari a locals i
turistes, en una lluita social constant que genera
conflictes encoberts; si no acaba per expulsar
els locals, davant del pes econòmic que acaba
condicionant un entorn fagocitat pel turisme. En
aquest sentit, l’equilibri és molt fràgil i actualment
s’escora cap als turistes i tot allò que de bo i de
dolent atreu, com ara altres grups marginals que
operen a les nits tot generant una inseguretat,
que de nou acaba repercutint negativament en
els propis veïns.
Igualment, les accions socials que hi tenen lloc
acaben reduïdes a aquelles compatibles amb el
ritme trepidant del turisme, relegant el ritme
pausat de les activitats socials d’un barri a altres
espais públic. Malbaratant així un espai lliure
d’unes dimensions agradables i generoses, que
ofereix la possibilitat de donar cabuda a tothom.

ASPECTES INTERNS

ASPECTES EXTERNS

• Disminució progressiva del veïnat instal·lat a
la pròpia Rambla i als carrers adjacents, pels
problemes generats pel turisme.
• Manca d’espais on poder gaudir tranquil·lament
de La Rambla: menjar, parlar, observar, etc.
• Manca de seients públics o espais habilitats per
seure una estona, sens perjudici dels qui volen
passejar La Rambla
• Inexistència d’espais de jocs que puguin ser
utilitzats pels nens del barri.

DEBILITATS

FORTALESES
• La presència d’un teixit associatiu consolidat,
com ara el Associació d’Amics, Veïns i
Comerciants de la Rambla, que juga un paper
important i te una veu clara i dinàmica en relació
a tots aquells aspectes vinculats a La Rambla.
• El teixit associatiu del Gòtic i del Raval,
enforteixen el paper que juga la ciutadania en
la presa de decisions.
• El dinamisme dels espais públics situats a tots
dos barris, vinculats a les activitats quotidianes
dels veïns, garanteix l’èxit d’un redreçament de
les actuacions de cara a impregnar d’activitats
quotidianes La Rambla.

• La presència d’activitats delictives a La Rambla,
ens remet a un problema de prostitució,
drogues, etc. les quals tenen un origen molt
més enllà dels límits físics del carrer.
• Pressions dels lobbies de l’hostaleria
afavoreixen activitats i accions a favor d’un
turisme creixent.
• La manca de demanda d’activitats vinculades
al barri a La Rambla, atès que, les vinculades
al turisme han foragitat la resta d’accions
quotidianes.

AMENACES

OPORTUNITATS
• Demanda social clara de recuperar aquell espai
per al gaudi dels veïns.
• Determinació policial contra els grups delictius
que operen a La Rambla.
• Les festes i tradicions o victòries que se
celebren a La Rambla, han de ser enteses com
l’oportunitat de presentar una nova visó més
local del carrer.
• Les generoses dimensions de l’espai
garanteixen la possibilitat d’encabir accions
socials amb caràcter de barri i les realitzades
pels turistes, conjuntament.
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EIX SOCIAL
10.2.2 /OBJECTIUS
• Millorar la mobilitat del vianant.
• Potenciar la Rambla com un espai d’intercanvi

cultural i humà.
• Recuperar la Rambla per als veïns a través
d’un espai públic inclusiu, agradable i segur.
• Afavorir la diversitat de grups socials a
la Rambla, tot evitant l’enquistament de
determinats col·lectius.

GRUPS SOCIALS
VEÏNS

PROSTITUCIÓ

OP1. Fomentar la identitat de barri i de
Barcelona i del país.

OP5. Transformar el marc d’activitats actual
per evitar la seva presència en l’espai públic.

TURISTES

OP6. Treballar en el marc del Pla per l’Abordatge
Integral del Treball Sexual programes d’atenció
global a les persones que exerceixen la
prostitució.

OP2. Reduir l’impacte del turisme en les

dinàmiques locals de barri i potenciar l’efecte
crida d’un turisme de qualitat. Diversificar
l’afluència cap a recorreguts transversals.
VISITANTS

OP3. Fomentar l’ús de la Rambla per part del
barcelonins i altres visitants nacionals.
TREBALLADORS

OP4. Augmentar el terciari.
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DROGUES / ALCOHOL (LLAUNERS)

OP7. Augmentar la qualitat de l’espai públic,
principalment a través de l’activitat en plantes
baixes per atraure un públic que no consumeixi
alcohol al carrer, i canviar la dinàmica actual
per una de més cívica i de qualitat

DI A GNO SI

TRIL·LERS /
AMBULANTS

CARTERISTES

/

VENEDORS

OP8. Tolerància zero amb aquestes activitat a

partir de fer complir el marc jurídic existent en
la matèria.

ACCIONS SOCIALS - DINÀMIQUES

ACCIONS SOCIALS - ESTÀTIQUES

PASSEJAR

ASSEURE’S

OP9. Descongestionar el tram central de la

OP11. Augmentar el nombre de seients públics

Rambla per millorar els recorreguts de vianants
i drenatge de persones, especialment en els
trams més estret, com la rambla de Sant Josep
i la rambla dels Caputxins.

OP10. Augmentar les voreres laterals per

facilitar la mobilitat dels vianants, especialment
en les zones on s’incompleix la normativa d’accessibilitat. (cantonada Rambla - carrer del
Carme)

per fomentar l’activitat social al llarg de la
Rambla.
OBSERVAR

OP12. Buidar el tram central de la Rambla

d’elements per potenciar la visibilitat des del
centre cap a la perifèria i al revés. Evitar la
percepció de segregació entre les voreres
laterals i el tram central.
PARLAR

OP13. Aconseguir llocs d’estada cívics/social
per fomentar l’intercanvií de les relacions
personals. Fer la Rambla un espai de barri.
MENJAR

OP14. Evitar que la Rambla es converteixi en

l’espai de consum immediat de menjar dels
establiments laterals.
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EIX DEL CONEIXEMENT
10.3.1 /DAFO
La Rambla és un eix cultura a nivell local,
metropolità i territorial, en tant que compta amb
institucions de la talla del Centre d’Arts Santa
Mònica o l’espai de La Virreina. Per tant, s’ha de
potenciar aquesta vessant més cultural de La
Rambla, tot aprofitant la vinculació amb el món
local de festes populars que també la prenen com
a escenari, com ara Sant Jordi o La Mercé.

ASPECTES INTERNS

ASPECTES EXTERNS

• La ciutadania associa La Rambla amb un
ambient nocturn relacionat amb allò que
podríem anomenar baixa cultura.

• Turisme de borratxera que accentua la “baixa
cultura” vinculada a La Rambla.
• Accions delictives que augmenten la
inseguretat i no afavoreixen la presència
d’activitat cultural nocturna

Igualment, la presència de la biblioteca i
universitat, han de convertir-se en focus
generadors d’informació vinculat a un públic més
jove i local, que genera dinàmiques força positives
a tot l’entorn.
Tot plegat, ha de servir per a que la imatge de
baixa cultura vinculada La Rambla que, per
diversos motius, continua instaurada a la societat,
canviï de perspectiva.

DEBILITATS

FORTALESES
• Presència d’una programació teatral potent,
vinculada al Poliorama i al Club Capitol.
• El dinamisme i la qualitat del Liceu que
representen el màxim exponent a nivell
operístic del país.
• Existència de la seu de l’ELISAVA, que
garanteix la presència de gent jove a la zona.
• Espai generós per acollir representacions de
la cultura popular.
• Presència del Centre d’Arts Santa Mónica i la
biblioteca Andreu Nin i el Museu de la Cera
com a catalitzadors culturals.
• Diorames de nadal.

AMENACES

OPORTUNITATS
• La possibilitat d’encabir equipaments
culturals als edificis buits de La Rambla
• La proximitat a dos dels museus més
importants de la ciutat, el MACBA i el CCCB,
afavoreixen la vinculació de La Rambla, com
a eix museístic de la ciutat.
• El turisme pot ser una oportunitat per oferir
programacions culturals de qualitat que els
puguin resultar atractives.
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EIX DEL CONEIXEMENT
10.3.2 /OBJECTIUS
• Fomentar la catalanitat de la Rambla.
• Potenciar la imatge de la Rambla com a espai
icònic de l’imaginari de barcelonins, i catalans,
amb l’objectiu que el passeig es faci valedor
dels trets culturals distintius de la societat
catalana.

INFORMACIÓ

BIBLIOTEQUES

UNIVERSITATS

OC6. Convertir la Biblioteca Andreu Nin – Gòtic
en una mena de centre d’interpretació de la
Rambla, on s’hi localitzi un recull exhaustiu
d’informació d’aquest passeig

OC1. Reforçar el paper dinamitzador de

l’ELISAVA a La Rambla, mitjançant processos
que involucrin aquesta institució en el desenvolupament del passeig.

OC2. Millorar l’espai públic que fa d’antesala de
la universitat, tot adequant-lo als requeriments
específics dels seus usuaris, les seves entrades
i sortides, etc.
EQUIPAMENTS ESCOLARS

OC3. Identificar les rutes escolars que travessen
La Rambla, i garantir la seva seguretat.

OC4. Fomentar el coneixement dels escolars

sobre La Rambla, per tal que la facin seva, en
tant que futurs veïns dels barris adjacents.

OC5. Fomentar assíduament activitats diverses
dels centres escolars a la Rambla, per tal de
donar a conèixer aquest espai públic i fer-lo
servir, de tant en tant, com un espai de la ciutat
on la mainada pugui gaudir del passeig.
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OCI
CULTURA INSTITUCIONAL

TEATRES

ALTRES

MUSEUS

OC10. Recuperar el Teatre Principal per al

INDUSTRIA
GALERIES...

OC7. Garantir que els espais públics davant dels
museus es converteixin ens extensions d’allò
que ocorre a dintre dels contenidors culturals,
per tal de fer partícips de l’activitat cultural als
usuaris de La Rambla.

OC8. Adequar l’espai públic que fa d’avantsala

del museu a les necessitats dels usuaris de
l’equipament, entrades i sortides, espais
d’estada per trobar-se, abans i després de
visitar la sala, etc.

gaudi dels barcelonins, tot reconquerint el
paper cabdal que va tenir en la dinamització de
La Rambla als segles anteriors.

OC11. Adequar l’espai públic que fa d’avantsala

dels teatres a les necessitats dels usuaris
de l’equipament, tot preveient acumulacions
importants de gent a les entrades i sortides dels
espectacles i altres serveis associats, com ara
el transport (taxis).
CULTURA POPULAR

CULTURAL:

LLIBRERIES,

OC13. Afavorir la implantació d’aquest tipus de

botigues, per tal d’atreure un públic interessant
en l’aprenentatge i la cultura, capaç de generar
sinèrgies positives envers La Rambla.
JOC / OCI NOCTURN

OC14. Garantir la correcta convivència entre

l’activitat nocturna a la Rambla i la quotidianitat
veïnal.

FESTES I TRADICIONS

OC12. Vetllar pel manteniment de la celebració

de les festes tradicionals a La Rambla, tot
adequant l’espai físic per millorar la seva
posada en escena.

ESTUDIS PREVIS PEL FUTUR PLA DE LES RAMBLES

BLOC III

239

L a R a m b l a / d i a g n o s i / e i xo s

autobus

INFOR-

taxis

TRANSPORT

TRANSPORT
PÚBLIC

metro

biblioteques

OCI
eix de la MOBILITAT

bicing

GRUPS
SOCIALS

cultura
institucional

MACIÓ

asseure’s
veïns

centres
educatius

industria
cultural

noves
tecnologies

cultura
popular

observar

turistes
treballadors

parlar

eix SOCIAL

passejar
creuar

menjar

prostitució

LA RAMBLA

eix de la GESTIÓ

GOVERNANÇA
MEDIACIÓ

Venda
ambulant

tril.lers

drogues/
alcohol
(llauners)

seguretat

manteniment

xiringuitos
(ocellaires)

floristes

quioscos

ACTIVITAT

restauració

USOS
PROGRAmercats
apartaments
turístics MATS
LLICÈNcomerços
hotels CIES

participació

MEDI FÍSIC I NATURAL
CONTINENT
edificis
catalogas PAISATGE
URBÀ
plantes
baixes

elements
patrimonials
ocupació
via pública:
estàtues
pintors
fires

disciplina

eix MORFOLÒGIC

USOS NO
PROGRAMATS

USOS
PROGRAMATS
CONCESSIONS

concessions

subvencions

llicències

GRUPS
SOCIALS

eix ECONÒMIC

teixit
associatiu

PERSONES

visitants

GESTIÓ
ADMINISTRATIVA

ACCIONS SOCIALS
ESTÀTIQUES I
DINÀMIQUES

façanes

senyalètica
paviments
terrasses

CONTINGUT
vetlladors VIA PÚBLICA

il.luminació

altres
elements
via pública

arbrat
clavegueram

semàfors

10.4 / EIX ECONÒMIC

transport
comercial

serveis de
neteja

CULTURA +
LLEURE

vehicles
privats

eix del CONEIXEMENT

TRANSPORT
PRIVAT

mobiliari
urbà

senyalització
oficines
altres

Mapa conceptual / Urbaning
240

DI A GNO SI

EIX ECONÒMIC
10.4.1 /DAFO
El motor econòmic que representa el reclam
turístic i l’afluència de visitants exerceix una
influència determinant sobre la fisonomia de
l’activitat econòmica de la Rambla.
A grans trets, s’observa una tendència a la
proliferació d’establiments de restauració de
baixa qualitat i d’establiments comercials poc
diversificada, posant en situació de debilitat el
comerç de barri. Pel que fa a les parades del
passeig central, presenten una imatge degradada
des de les voreres laterals que cal millorar.
D’altra banda, la presència de determinades
activitats marginals genera, en moments
concrets, certa sensació d’inseguretat.

ASPECTES INTERNS

ASPECTES EXTERNS

• Manca de visió unitària sobre l’àmbit destinat
a les concessions
• Sobreocupació de la via pública per part de les
parades de venda de productes en el passeig
central
• Els contenidors de brossa de les parades de
flors i de les terrasses generen una mala
imatge
• La percepció, des de les voreres laterals, de la
façana que ofereixen les parades situades en
el passeig central està molt degradada

DEBILITATS

FORTALESES
• Presència d’un comerç local i de barri que cal
protegir
• Les parades de flors i els quioscs de premsa
formen part del patrimoni del passeig
• Existència del Pla d’Usos de Ciutat Vella i d’una
Normativa del Paisatge urbà, entre d’altres
normatives i ordenances, per regular les
activitats i el seu efecte sobre la via pública

• Proliferació d’una oferta de restauració de
baixa qualitat
• Tendència a un model d’establiments
comercials poc diversificat
• Venda de productes heterogenis en les
parades de flors i els quioscs, generalment
adreçats al turisme, que generen una imatge
confusa difícilment apropiable per part dels
barcelonins
• Presència d’activitats al marge de la legalitat
que generen sensació d’inseguretat

AMENACES

OPORTUNITATS
• Implantació de noves fórmules d’intervenció
directa sobre les activitats situades en planta
baixa per controlar possibles efectes nocius
de les mateixes sobre la via pública
• Assolir un equilibri raonable entre la Rambla
com a generador d’activitat econòmica -eix
comercial- i com a espai de qualitat per al
gaudi dels ciutadans –passeig• Creació d’un estil característic de la Rambla,
tant a nivell normatiu com de disseny, dels
elements i concessions presents al llarg del
passeig
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EIX ECONÒMIC
10.4.2 /OBJECTIUS
• Generar, per part de l’administració, mecanismes
d’intervenció directes sobre les activitats de les
plantes baixes.
• Fomentar les activitats de qualitat. Equilibri zonal
d’activitats amb el foment de la renovació de les
activitats.
• Garantir l’equilibri entre el consum / activitat
econòmica i el gaudi / passeig.
• Tenir una visió global de l’espai destinat a
concessions.

USOS PROGRAMATS
LLICÈNCIES

CONCESSIONS

HOTELS i APARTAMENTS TURÍSTICS

FLORISTES

OA1. Pendent de la revisió del Pla d’Usos.

OA7. Protegir les parades de flors com actiu

MERCATS

OA2. Potenciar la qualita d’oferta del mercat de
la Boqueria.

OA3. Millorar la connectivitat d’accessos entre el
mercat i la Rambla.
RESTAURACIÓ

OA4. Fomentar una àmplia oferta de restauració
de qualitat.

COMERÇOS

OA5. Potenciar la Rambla amb una oferta de

comerç de qualitat diversificant les propostes
actuals i crear una estratègia per la promoció i
protecció del comerç local i de barri.
ARTESANS

OA6. Regular l’ocupació i la ubicació al llarg del
passeig de les estàtues, els pintors i els firaires.
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patrimonial del passeig. Fomentar la seva activitat
floral i regular la venda de productes no vinculats
amb les flors.

OA8. Regular l’ocupació de l’espai fora de les
parades de flors per evitar la dispersió i sobre
ocupació d’elements per la via pública.

OA9. Reordenar la recollida de brossa orgànica
per evitar l’exposició dels contenidor en la via
pública. Reubicació de contenidors dins l’espai
de les parades.

OA10. Homogeneïtzar l’aspecte físic de les

parades, especialment la façana que dóna
a les vies rodades, per evitar-ne una imatge
degradada.

DI A GNO SI

QUIOSCOS

OA11. Protegir les parades de quioscos com
actiu patrimonial del passeig.
OA12. Fomentar la seva activitat vinculada amb
la premsa escrita i regular la venta de productes
no destinats amb aquesta activitat.
OA13. Regularitzar el elements expositors de la
via pública per tal de complir amb les ordenances
de paisatge urbà.
OA14. Homogeneïtzació de l’aspecte físic de les
parades, especialment les façanes laterals.
ANTICS OCELLAIRES

OA15. Pendent de la resolució judicial en curs.
Mentrestant, apostar per un procés de negociació
amb els concessionaris per tal de trobar una
solució adequada.
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EIX DEL TRANSPORT
10.5.1 /DAFO
Pel que respecta a la mobilitat, les principals
amenaces resulten de les servituds i necessitats
de les pròpies activitats que tenen cabuda al llarg
de la Rambla. Tanmateix, la centralitat de l’eix
i el reclam turístic generen una congestió de la
via que incideixen negativament, principalment
sobre la mobilitat a peu.
La singularitat de l’eix i la bona connexió amb les
xarxes de transport públic propicien un escenari
immillorable per a la implantació de nous models
que afrontin una regulació racional del trànsit
rodat i que millorin l’eficiència del transport
públic actual, amb l’horitzó d’assolir un eix cívic
de major qualitat tant per als barcelonins com
per als visitants.

ASPECTES INTERNS

ASPECTES EXTERNS

• Ús intensiu de les calçades per part de la
circulació rodada
• Gran afluència de trànsit de vehicles lligat a les
activitats comercials presents a la Rambla
• En especial, el Mercat de la Boqueria genera
una elevada concentració de vehicles pesats en
zona de càrrega/descàrrega
• Els serveis de recollida de neteja generen una
certa afecció sobre el trànsit de vehicles i, en
alguns llocs, fins i tot dels vianants

DEBILITATS

FORTALESES
• Singularitat de la via pel que fa a la seva
morfologia i la ubicació dins la ciutat
• Bona connectivitat amb la xarxa de transport
públic, tant a nivell urbà com a nivell
metropolità
• La Rambla com a eix cívic de referència, arrelat
en l’imaginari col·lectiu dels barcelonins, i
alhora, reclam turístic

• Gran demanda d’aparcaments per a motocicletes
en la via pública que sobrepassa l’oferta actual,
provocant l’invasió per part d’aquelles de l’espai
adreçat als vianants
• Gran afluència turística que, junt amb l’ocupació
que se’n fa del passeig central (terrasses,
estàtues humanes, etc.) origina una congestió
elevada del flux dels vianants, dificultant-ne la
mobilitat a peu
• Dificultat dels serveis d’emergència per
circular amb celeritat degut a la congestió i a
la impossibilitat, en molts trams, de deixar-los
pas obert
AMENACES

OPORTUNITATS
• Aplicació de nous models per assolir una
regulació més restrictiva i racional del trànsit
del transport comercial que els actuals
• Possibilitat de regulació del trànsit rodat
mitjançant l’ús d’elements dissuasoris com per
exemple pilones retràctils
• Millorar l’eficiència dels modes de transport
públic i la percepció per part dels usuaris
mitjançant l’anàlisi acurada de la localització
de les parades actuals, la demanda real i el seu
efecte sobre la mobilitat
• Millorar la qualitat com a eix cívic, amb els
vianants com a principals protagonistes
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EIX DEL TRANSPORT
10.5.2 /OBJECTIUS

• Prioritat invertida
• Racionalitzar l’ús del transit motoritzat de la

Rambla

TRANSPORT PRIVAT

TRANSPORT PÚBLIC

TRANSPORT COMERCIAL

TAXIS

OT1.Estudiar

OT6. Estudiar la localització de les parades de
taxis actuals per veure’n l’impacte que tenen en
la mobilitat i estudiar la seva reubicació respecte
els hotels i altres activitats d’oci. . .

la
possibilitat
d’instal•lar
plataformes logístiques als límits de vies
preferents dels barris del Raval i Gòtic per evitar
l’accés de furgonetes comercial als interiors del
barris.

OT2. Revisar l’horari de la càrrega i descàrrega

per tal d’evitar que aquesta activitat es desenvolupi
en horari de màxima afluència de la Rambla.

OT3. Analitzar i racionalitzar en conseqüència,

la interdependència i convivència del transport
comercial amb la presència de vianants.

AUTOBÚS

OT7. Estudiar les necessitats de transport de la
Rambla i principalment les servituds de serveis
de les actuals línies en relació amb el Raval i el
Gòtic.
OT8. Analitzar les parades actuals i la possibilitat

VEHICLES

de reubicar-les en funció dels moviments de
vianants i els fluxos de gent.

OT4. Regular el trànsit en funció de les necessitats

METRO

de l’entorn de la Rambla.
SERVEI DE NETEJA

OT5. Adaptar l’horari de neteja a les necessitats
de la Rambla.

OT9. Estudiar les accessibilitats (entrades,
sortides) del metro per fer-les compatibles
amb les activitats de superfície per tal d’evitar
massificacions i aglomeracions.
BICING

OT10. Estudiar la ubicació actual del bicing per

veure l’impacte que té sobre l’activitat funcional
de la Rambla.
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EIX DE LA GESTIÓ
10.6.1 /DAFO
Una gestió eficaç i eficient és fonamental per
mantenir viu i amb qualitat un espai públic.
En el cas de La Rambla, si bé és cer que tots i
cadascun dels aspectes estan sent gestionats
per departaments específics, que en tenen
un coneixement exhaustiu, no existeix cap
tipus d’ens gestor que vetlli per a que totes
aquestes actuacions segueixin un criteri
comú. Concretament, ens referim a la falta de
coordinació de les actuacions sobre l’espai físic,
bé tinguin a veure amb el mobiliari, les activitats
o les persones.
D’altra banda, temes com la seguretat i la
participació, més intangibles, tampoc compten
amb un marc d’accions coordinades amb aquest
objecte amb el Districte. En aquest sentit, caldria
garantir la col·laboració de tots plegats sota uns
objectius comuns.

ASPECTES INTERNS

ASPECTES EXTERNS

• Gestió sectorial dels aspectes relacionats amb La
Rambla, en tant que són diferents els organismes
que atorguen llicències i els que regulen les
activitats.
• Inexistència d’un ens de coordinació d’accions
envers la millora d’aquest carrer.
• Desaparició de la Taula Interdepartamental creada
uns anys enrere.
• Existència de concessions formalitzades on s’han
arribat a uns compromisos concrets, difícilment
revisables davant un pla d’actuacions integral.

• Activitats delictives associades al turisme.
• Percepció d’inseguretat ciutadana per part del
veïnat, bàsicament a les nits.
• Percepció d’inseguretat viària per part dels
turistes, en tant que són víctimes de robatoris i
furts constants.
• Problemes de mal ús de l’espai públic, derivat de
l’incivisme de pràctiques turístiques poc adients borratxeres, demanda de serveis sexuals, etc. -.

DEBILITATS

FORTALESES
• Preocupació dels departaments del consistori per
millorar aquest espai.
• Presència policial garantida, que compta amb
equips de patrulla específics.
• Existeix un corpus normatiu fort, que facilita
l’acció de l’administració per vetllar per un espai
públic de qualitat.
• Manteniment rigorós de l’espai lliure per part
dels diferents departaments de l’Ajuntament de
Barcelona.

AMENACES

OPORTUNITATS
• El Districte de Ciutat Vella controla l’atorgació
de les llicències de tot allò que ocorre a l’espai
públic, malgrat no tingui la capacitat reguladora
en els aspectes més concrets.
• El Districte i l’Ajuntament tenen la capacitat
reguladora necessària per abordar un pla integral
de la Rambla.
• Existeixen nombroses vies de participació,
externes al procés concret de transformació de la
Rambla, on els ciutadans de Barcelona també s’hi
poden recolzar per participar-hi.
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L a R a m b l a / d i a g n o s i / e i xo s / O B J EC T I U S

Sobre ocupació de la Rambla per part de les terrasses / Urbaning
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EIX DE LA GESTIÓ
10.6.2 /OBJECTIUS
• Tenir una visió unitària interdepartamental.
• Millorar l’autoritat administrativa.
• Definit un Pla de seguretat per la Rambla i el

seu àmbit d’influència.

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

MEDIACIÓ

CONCESSIONS

PARTICIPACIÓ

OG1. Gestionar unitàriament totes les concessions

OG5. Involucrar la societat civil en el debat i el de-

dels passeig per unificar criteris d’ocupació a la via
pública, imatge comercial, gestió...

senvolupament del Pla Cor.

SUBVENCIONS

OG2. Dotar de partides especials totes les

subvencions que ajudin a millorar la imatge de la
Rambla i el seu caràcter cívic/social.
LLICÈNCIES

OG3. Regular la concessió de llicències a partir del
Pla d’Usos de Ciutat Vella per tal d’afavorir l’oferta
de qualitat.
DISCIPLINA

OG4. Aplicar, rigorosament, les ordenances
vigents.
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11 / TREBALLAR UN ESPAI PÚBLIC

Primeres llums de la Rambla / Urbaning
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11.1 / GESTIONAR, PLANIFICAR, DISSENYAR

Finalment, volem esbossar quina podria ser la
continuïtat d’aquests estudis, i en quin marc
metodològic hauria de ser implementat, per tal
d’esbrinar un horitzó en què tinguin cabuda la
resolució dels objectius plantejats.

En aquest cas, entenem que s’hauria d’escometre
el procés de renovació, revitalització i recuperació
d’una Rambla estimada per tothom, des del punt
de vista de la gestió, a la qual hauria de seguir la
planificació.

No es tracta pas de definir un programació econòmic
- temporal de les actuacions que hauran de seguir,
sinó simplement tenir en compte quins hauran de
ser els criteris quer regiran la presa de decisions.
En el sentit següent:

El disseny integral d’una possible remodelació de
l’espai físic, des del nostre punt de vista, hauria de
ser el colofó que posés el punt i final a un seguit
d’actuacions coordinades, que haguessin treballat
els diferents camps d’acció. Un cop arribats a
aquest punt, probablement la solució del projecte
urbà que s’hagués d’escollir, estaria totalment
justificada i respondria clarament als requeriments
fets des de tots els punts de vista que haguessin
estat treballats.

Des de la nostra perspectiva, l’espai públic ha de
ser PLANIFICAT, DISSENYAT i GESTIONAT amb
eficiència, flexibilitat i innovació. Tot i així, l’ordre
en què s’implementin cadascuna d’aquestes
accions, que depenen totalment de l’administració
competent, depèn, alhora, de la complexitat de la
qüestió o del tema a tractar.

Finalment, aprofitarem per apuntar tres possibles
treballs que considerem que serien necessaris per
tenir una visió realment integral de La Rambla, a
partir de la qual prendre decissions.
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11.2 / PLA D’INTERVENCIONS INTEGRAL
GESTIONAR

PLANIFICAR

DISSENYAR

Davant la necessitat d’implementar un Pla d’accions
a La Rambla, hi ha moltes accions que poden ser
posades en pràctica immediatament per tal de
millorar-la, les quals passen per fer una gestió més
conscient i eficaç de tots aquells processos que hi
tenen alguna implicació. En aquest sentit, l’administració del districte de Ciutat Vella, és evident que té
molt a dir al respecte, tot i que, sense el consens i la
implicació d’altres poders fàctics, les seves accions
poden quedar malbaratades.

La planificació d’un espai públic implica entendre
el lloc com una peça més del trencaclosques de la
xarxa d’espais lliures de la ciutat.

Per tal de dissenyar eficientment un espai públic,
s’ha d’entendre i conèixer totes i cadascuna de les
accions que els usuaris poden, volen o pretenen
desenvolupar en aquest espai. Hem d’entendre
que l’espai públic i tot el que conté està al servei
de l’usuari, en tant que és ell qui aportarà la raó de
ser d’aquell espai. Només si som vertaderament
conscients de la importància d’aquest aspecte, les
qüestions formals vindran justificades plenament
per un motiu de pes, que posarà l’accent en el
vianant i en l’ús que faci de l’espai. A partir d’aquí,
s’hauran de resoldre els equilibris amb els altres
vehicles que transiten per l’espai però, evidentment,
qualsevol decisió presa sobre el paper estarà
avalada pel valor de les necessitats ciutadanes.

D’altra banda, les actuacions de La Rambla han de
ser escomeses sota una paraigües metodològic útil
i uns objectius clars que justifiquin les decissions
que s’hagin de prendre. Per tant són necessaris
aquests dos nivells de gestió – la més directa i la
planificada integralment- , i la seva implementació
ha de discórrer necessàriament en paral·lel.
Malgrat aquesta afirmació, si ens referim a La
Rambla, hem de tenir molt en compte tres tipus
de gestors diferents: els públics, els privats i la
ciutadania, en tant que cadascun d’ells representa
un nivell de gestió que ha de ser abordat amb
claredat, sense menysprear l’efecte que l’acció d’un
i altre pugui tenir.
En aquest sentit, simplificar la gestió de l’espai
mirant cap a l’administració exclusivament, ens
aportarà una visió parcial del problema, i no posarà
solució a alguns dels aspectes fonamentals del
carrer: les forces vives que no pertanyen a cap de
les administracions públiques competents.
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En aquest sentit, La Rambla ha de ser planificada en
relació a la resta d’espais lliures de la zona, i no pot
ser abordada individualment. Tant pels problemes
que li afecten com per les sinèrgies que es generen
al seu voltant. I no ens estem referint només a la
planificació física de l’espai, sinò també a la vessant
més funcional.
Entendre que està inserida en un sistema complex,
ens ajudarà a adoptar solucions complexes que
donin una resposta acurada a cada problema.
Per tant, una planificació integral és imprescindible;
i molt més si tenim en compte el contagi que es
produeix inevitablement entre les accions ben
coordinades, i les conseqüències creuades que es
generen.

En el cas de La Rambla, la qüestió del disseny d’un
nou projecte urbà, queda relegada. D’una banda,
atès que es tracta d’una qúestió força complexa i
té implicacions molt importants en el funcionament
dels dos barris adjacents, per tractar-se d’una
artèria estructurant i distribuïdora de trànsits.
Per tant, qualsevol acció encaminada a millorar
la distribució de la secció o dels elements que hi
conté, haurà d’haver estat analitzada amb cura per
conèixer d’avantmà els efectes que hi pugui tenir.
D’altra banda, serà imprescindible avaluar quins
són els elements de mobiliari urbà que La Rambla
necessita per acomplir les seves funcions d’espai
públic, i quins són accessoris i per tant poden anar
ubicats en altres llocs.
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11.3 / ESTUDIS COMPLEMENTARIS AL PLA
ESTUDI DE MOBILITAT DE VIANANTS

ESTUDI DE PLANTES BAIXES

ESTUDI SOCIOLÒGIC

Tècnicament, s’aborda la qüestió de la mobilitat,
mitjançant estudis que comptabilitzen l’impacte del
vehicle motoritzat a les ciutats.

Funcionalment, la Rambla es mou al ritme del que
ocorre a les plantes baixes dels edificis que s’hi
aboquen.

Socialment, la Rambla és una zona de contacte
de grups socials molt diversos que competeixen
fortament entre ells.

Quan ens referim però, a un espai concret com La
Rambla, amb una clara vocació de ser un eix cívic
per a la ciutat, el punt de mira hauria d’escorar-se
cap al vianant, per tal de donar-li prioritat. I,
evidentement i en primer lloc, si ens referim al tema
de la mobiltiat.

En aquest sentit, caldria un estudi exhaustiu, que
no un mer inventari, que detalli el tipus d’activitats
que conflueixen en aquest carrer, determini les
conseqüències que això comporta - atenent als
horaris, productes o serveis que ofereixen i tipus
de públic que atreuen -, i el posi, de nou, en relació
amb l’enforn físic de la Rambla com a espai púlbic.

És per això que caldria conéixer exactament quins
són aquests grups, quines característiques tenen
els seus membres i, per sobre de tot, quines són les
seves necessitats i demandes envers l’espai públic
de La Rambla.

En aquest sentit, tècnicament, també és fonamental
entendre quins són els fluxes de vianants més
rellevants al carrer, per tal de no entorpir la seva
circulació, tot evitant el major nombre d’obstacles
possibles.
Per tant, caldrà realitzar un estudi de la mobilitat
dels vianant acurat, que els posi en relació amb
l’entorn físic i funcional del carrer, per tal de tenir
una eina objectiva que ajudi a la presa de decisions.

Només així, un pla d’intervencions integral tindrà
justificades, objectivament, les accions que, tant a
l’àmbit públic com al privat, hagi de prendre.

Com ja hem apuntat al llarg d’aquest document, la
classificació de les persones és molt subjectiva. Tot
i així, un sociograma clar ens ajudarà bé a prioritzar
les accions, envers la quantitat de persones que es
beneficien, o bé a donar més rellevància a accions
encaminades a erradicar actituds d’alguns d’ells
que puguin ser conflictives, de la manera més eficaç
possible.
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ANNEX
LA RAMBLA

1

LA RAMBLA

2

DI A GNO SI

A continuació adjuntem dos documents annexes els
quals complementen la informació recollida en el
present document.
En un primer lloc, us presentem un RECULL
BIBLIOGRÀFIC de tots aquells documents consultats,
en què hem recolzat la reflexió d’aquests estudis
previs.
I, en segon lloc, hem aplegat tots els PLÀNOLS que
hem elaborat per fer les anàlisis i diagnosi pertinents
- els quals estan distribuïts al llarg del document, en
funció de la temàtica que tracten en cada cas.
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DOCUMENTS RELATIUS A LA RAMBLA

• GAUSA, Manuel + BLANCHINI, Silvia + FALCON,
Luis. MULTIRAMBLAS.(IntelligentCoasts)
• BUSQUETS, Joan. LA CIUTAT VELLA. UN
PASSAT AMB FUTUR (2004)
• Taula tècnica interdepartamental de La Rambla.
LA RAMBLA
• ERHA. ESTUDIS DELS USOS DE LA RAMBLA
(Gener 1990)

ALTRES DOCUMENTS

• C+i x D. Laboratori de Cultura i Turisme. 22@
Barcelona Media. PLA D’ACTUACIÓ PER A LA
MILLORA I REVITALITZACIÓ DEL PARAL.LEL
DE BARCELONA.
• Ajuntament de Madrid. PLAN DE CALIDA
DEL PAISAJE URBANO DE LA CIUDAD DE
MADRID.
• GEHL, Jan. CITIES FOR PEOPLE. (2010)

• Dossiers de premsa de l’Ajuntament de
Barcelona (diversos)
• Virreina. Centre de la Imatge. GUIA SECRETA
DE LA RAMBLA. (2010)
• Associació

d’Amics, Veïns i Comerciants
de La Rambla. LA RAMBLA. 50 ANYS DE

L’ASSOCIACIÓ 1960 - 2010
• Associació d’Amics, Veïns i Comerciants de La
Rambla. 40 ANIVERSARI
• Ajuntament de Barcelona. PLA ESPECÍFIC A
LA ONA ACÚSTICA DE RÈGIM ESPECIAL DEL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
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AN2 / DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Imatge de la Rambla davant del Liceu / Urbaning
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LLISTAT DE PLÀNOLS

ESQUEMES

• EIX MORFOLÒGIC:

• EIX ECONÒMIC

• I1: CONTEXT GENERAL I ÀMBIT D’INFLUÈNCIA

• LES 5 RAMBLES
• FAÇANES LATERALS
• FAÇANA CENTRAL
• EDIFICIS INCLOSOS AL CATÀLEG
• TERRASSES I VETLLADORS
• ARBRAT
• CONTENIDORS D’ACTIVITATS

• CONCESSIONS
• LLICÈNCIES - RESTAURACIÓ I MERCARTS
• LLICÈNCIES - COMERÇOS
• LLICÈNCIES - HOTELS I APARTAMENTS
TURÍSTICS
• LLICÈNCIES - ALTRES

• I2: ORTOFOTOMAPA
• I3: MORFOLOGIA I ESTRUCTURA URBANA (6
fulls)

• I4: XARXA DE MOBILITAT DE LA RAMBLA I ÀREA
D’INFLUÈNCIA

• EIX MOBILITAT

• I5: ELEMENTS DEL CATÀLEG DE PATRIMONI

• EIX SOCIAL

• ATRACTORS TURÍSTICS
• ACCIONS SOCIALS DINÀMIQUES
• CRUÏLLES I LÍNIES DE MOVIMENT
• ACCIONS SOCIALS ESTÀTIQUES 1
• ACCIONS SOCIALS ESTÀTIQUES 2

• TRANSPORT PÚBLIC
• TRANSPORT PRIVAT - COTES
• TRANSPORT PRIVATS - MOTOS I BICICLETES

ARQUITECTÒNIC DE BARCELONA.

• I6: FOTOMUNTATGE

• EIX CONEIXEMENT

• CENTRES EDUCATIUS I BIBLIOTEQUES
• CENTRES EDUCATIUS RAVAL + GÒTIC
• MUSEUS
• TEATRES
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LES 5 RAMBLES

8

RAMBLA CANALETES

RAMBLA DELS ESTUDIS
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RAMBLA DE SANT JOSEP

RAMBLA DELS CAPUTXINS

RAMBLA DE SANTA MÒNICA
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10

FAÇANES LATERALS

FAÇANA GÒTIC

FAÇANA RAVAL

FAÇANA CENTRAL

FAÇANA GÒTIC

FAÇANA RAVAL
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TERRASSES I VETLLADORS

ARBRAT
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CONTENIDORS D’ACTIVITATS

14

QUIOSCS

PARADES DE FLORS
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ANTICS OCELLAIRES

ALTRES

ESTÀTUES HUMANES
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ATRACTORS TURÍSTICS

LÍNIES DE MOVIMENT

16

TURISTES

VEÏNS
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CRUÏILES I LÍNIES DE MOVIMENT
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20

ACCIONS SOCIALS ESTÀTIQUES 1

SEIENTS PREVISTS

SEIENTS IMPREVISTS

ACCIONS SOCIALS ESTÀTIQUES 2

PARLAR

MENJAR
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OBSERVAR
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CONCESSIONS

22

QUIOSCS

PARADES DE FLORS
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ANTICS OCELLAIRES

ALTRES

ESTÀTUES HUMANES
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LLICÈNCIES - RESTAURACIÓ I
MERCATS
RESTAURACIÓ

LLICÈNCIES - COMERÇOS
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MERCATS
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LLICÈNCIES - HOTELS I APARTAMENTS
TURÍSTICS
HOTELS

LLICÈNCIES - ALTRES
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APARTAMENTS TURÍSTICS
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28

SERVEIS PÚBLIC

TAXI

BUS

TRANSPORT PRIVAT - COTXES

MOTOCICLETES

COTXES
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METRO

BICINS

PARADES DE FLORS

ANTICS OCELLAIRES (XIRINGUITOS)

ALTRES ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ

ESTÀTUES HUMANES

VEHICLES DE NETEJA
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CENTRES EDUCATIUS I BIBILIOTEQUES

UNIVERSITATS

CENTRES EDUCATIUS RAVAL + GÒTIC

EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ PRIMARIA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

UNIVERSITATS
BIBLIOTEQUES
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BIBLIOTEQUES
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MUSEUS

TEATRES
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