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1 IN T R ODUC CIÓ

1 INTRODUCCIÓ
En col·laboració amb la Direcció de participació
i la responsable de participació d’hàbitat Urbà
de l’Ajuntament de Barcelona, juntament amb
l’empresa consultora, URBANING, es va dissenyar
el procés participatiu del Pla Cor amb la voluntat de
completar la documentació tècnica sobre la Rambla
amb la mirada del teixit associatiu del districte.
Aquest document posa de manifest el procés de
la participació fet fins ara així com el resultat que
marcarà l’agenda a curt i mig termini del Pla Cor.
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2 INFORME

2 INFORME RESUM DEL PROCÉS
PARTICIPATIU

EL PROCÉS

Nivell 1 – Rambla Viva.

La participació en el marc del pla cor s’entén com
un procés continu on el principal valor és l’aportació
de la visió ciutadana. El disseny es basa en la pròpia
dinàmica de la Rambla, el seu caràcter i l’objectiu
final del pla cor: fer de la Rambla un eix de referència
pels barcelonins i barcelonines.

Aquest òrgan està format per una vintena d’entitats
escollides amb criteri geogràfic que treballin a la
Rambla i per la Rambla. També s’afegeixen a aquest
grup tot un seguit d’institucions així com els grups
municipals. Els membres de Rambla Viva estan
recollits a l’annex 1 Rambla viva és l’òrgan d’acompanyament i seguiment del pla cor i s’articula
mitjançant reunions periòdiques on es porten temes
concrets. Fins avui s’han celebrat tres sessions de
Rambla Viva.

Amb aquesta base es posa en marxa el procés
de participació, una participació que s’articula
mitjançant tres nivells. Aquests no s’han de llegir
en clau jeràrquica, sinó des del punt de vista
funcional.
Els tres nivells són:
• Nivell 1 - Rambla Viva
• Nivell 2 – Entitats de barri, Districte i altres agents
econòmics i socials.
• Nivell 3 – Informació a altres òrgans municipals.

• Una primera sessió el dia 12 de gener de 2012 on
simbòlicament iniciem el pla cor. Aquesta sessió
serveix per compartir la definició, visió, valors i
continguts del pla cor i per determinar un primer
tema ; les estàtues humanes.

• Celebrada el passat 24 de maig la tercera sessió
de Rambla Viva dona veu a dos dels seus membres.
D’una banda a Rambla democràtica on un dels seus
representants ens expliquen alguns dels resultats
de la consulta veïnal feta sobre la Rambla i de
l’altra al president de l’associació d’amics, veïns
i comerciats de la Rambla que posen de manifest
la necessitat de fer una regulació específica a la
Rambla que pugui actuar sobre temes urbanístics
i d’activitat. És en aquesta sessió on també es fa
balanç de les jornades participatives i s’anuncien
noves línies d’actuació.

• A la segona sessió els responsables de la
gerència de seguretat i mobilitat i la Guardia urbana
informen sobre les accions aplicades a la Rambla
en temes de seguretat. A Rambla Viva de 20 de
març també s’exposen les primeres intencions del
pla cor i s’apunta la necessitat d’actuar en temes
d’inspecció.

PLA COR; PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE LA RAMBLA
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Nivell 2 – Entitats de barri, Districte i altres
agents econòmics i socials.

treball i una butlleta on es facilitava la possibilitat
d’inscriure’s als eixos de treball específics.

En aquest nivell tenen cabuda el conjunt d’entitats
del Districte que tenen seu i treballen per al
territori/barri concret. També tenen cabuda
institucions públiques (biblioteques, centres cívics,
escoles...) i altres agents que malgr at no es situen
geogràficament al Districte si tenen un incidència
concreta.

Al mateix acte van tornar un total de 48 butlletes
indicant si existia interès per estar informats o per
participar activament.

Aquest nivell s’articula mitjançant unes jornades
participatives on el seu leif motiv és treballar els
objectius específics per a cada eix de treball.
La metodologia de treball es desenvolupa en tres
moments:
Sessió inicial
En aquesta sessió celebrada el 9 de febrer es va
basar en:
• L’Explicació del projecte d’intervenció integral de
la Rambla – PLA COR
• L’Explicació de la metodologia de treball coordinat
amb les entitats.
A aquesta sessió van ser convidades un conjunt de
203 entitats/institucions i es va lliurar un dossier
resum del pla cor, la descripció dels eixos de
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Posterior a la sessió plenària, i més concretament el
17 de febrer, es va fer arribar per correu electrònic
a totes les entitats / institucions convocades i que
no van tornar la butlleta en el mateix acte de la
sessió plenària, la documentació lliurada amb la
butlleta tot indicat un termini per poder inscriure’s
(el termini estipulat ha estat des del 17 fins al 22 de
febrer).

2 INFORME

Jornades per eixos
Amb el marc general clar, les posteriors sessions van
girar entorn els diferents eixos d’actuació previstos
al pla cor: el morfològic, el social, l’econòmic, el de
la mobilitat i el del coneixement. La planificació va
suposar treballar en dos fases:

La metodologia dissenyada per aquest nivell i que
va ser aplicada a ambdues fases s’ha basat en la
discussió de cada paràmetre a tractar. D’aquesta
forma es van anar assignant un codi de color segons
els diferents graus de consens sobre el DAFO a les
primeres fases i sobre els objectius a les segones.
Aquest codi s’estableix amb:

Fase I: treball sobre anàlisi i diagnosi

• El color verd quan la proposta obté consens,

Per a cada eix es va disposar d’un conjunt de
documentació tècnica de suport que és la base pel
treball de la primera fase. Aquesta documentació
conté una:

• El color carbassa quan malgrat hi ha acord caldria
introduir algun matís i

o Part analítica sustentada en visions de diferents
departaments de l’Ajuntament. No es tracta d’un
estudi exhaustiu sinó de posar en comú tot allò que
li passa a la Rambla des de cada eix concret.

Sessió de cloenda

o Part de diagnòstic o DAFO on es plasmen Debilitats,
Amenaces, Fortaleses i Oportunitats per a cada eix.
És un DAFO orientatiu en clau de proposta per anar
treballant conjuntament.
Fase II: Treball sobre objectius

Nivell 3 – Informació a altres òrgans
municipals.
En aquesta cas es tracta d’articular la informació
sobre el pla cor en diferents òrgans municipals com
ara els Consells de Barri o el Consell de Ciutat.

• El color vermell quan no genera consens.

A la sessió de cloenda es presentarà el document
amb les aportacions incloses treballades en les
jornades participatives.
S’ha realitzat una convocatòria a totes les entitats
convidades inicialment per tal de retornar la feina
realitzada al llarg dels quatre mesos anteriors. El
número global de convocats ha estat de 286 entitats/
institucions.

En aquest cas la base pel treball va ser el document
resultant de la fase anterior, per tant el DAFO
completat amb la visió de les entitats assistents
així com una proposta iniciald’objectius generals i
específic també per a cada eix.

PLA COR; PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE LA RAMBLA
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3 D A FO I OB JECT IUS

3 DIAGNOSI I OBJECTIUS FINALS
Un cop treballats els tres nivells de participació,
la diagnosi inicial (DAFO) va ser corregida, per tal
d’incorporar totes aquelles aportacions sorgides
dels diferents agents que hi varen participar.
Principalment, va ser escoltada la veu ciutadana,
la qual va fer les seves aportacions a les jornades
corresponent. Igualment, els diversos òrgans de
decisió política van acabar de matisar els resultats
obtinguts.
Tot plegat, es va acabar configurant una diagnosi
(DAFO) enriquida i contrastada per tothom, de la
qual es varen desprendre uns objectius bàsics
consensuats que hauran de servir de marc guia de
cara a les futures actuacions a la Rambla.
A continuació us presentem a mode de resum, els
DAFOs i objectius finals específics per cadascun
dels eixos de treball. Cal fer nota que, s’han reeixit
amb el color carbassa, els objectius ens els quals
l’acord no va ser complet.

PLA COR; PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE LA RAMBLA
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3 D A FO I OB JECT IUS

EIX MORFOLÒGIC
DAFO RESULTANT DE LA JORNADA DE
PARTICIPACIÓ
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 es poden
millorar.
• En relació a les façanes, cal replantejar la imatge de
conjunt que generen els fronts de façana en les plantes
baixes i altres elements com els balcons.
• 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.
• El tipus d’escocells de gran part de l’arbrat generen
problemes que poden atemptar contra el correcte
manteniment de l’arbrat.
• L’aparcament de motos o els espais de càrrega i
descàrrega, generen també una barrera física a tenir
en compte.
• Profusió d’objectes que ensenyen coses (displays)

• La intensitat del ritme diari de l’activitat turística
impedeix 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.
• Un excessiu intervencionisme a la Rambla pot posar en
perill el cert equilibri que s’ha generat.
• Qualsevol intervenció física ha de tenir en compte el
gran desgast que hi haurà.
• Cal ser molt curós en les actuacions en relació a l’arbrat
(i els avantatges ambientals que comporta)

DEBILITATS
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,...
La Rambla està inserida en un teixit urbà viu i consolidat
que afavoreix el seu dinamisme però s’ha de ser
conscient que també pot generar problemàtiques.
• 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.
• És un dels punts que més identifiquen Barcelona al
món.
• Allò que fonamentalment és la Rambla és la gent:
les intervencions han de ser el màxim de neutres
possibles.
•

AMENACES
OPORTUNITATS
• La presència d’edificis patrimonials que romanen buits
a la Rambla, suggereix un munt de possibilitats que
podrien enriquir-la i diversificar-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 és essencial en tant que
aporta una visió clara de paisatge urbà, i les eines de
gestió necessàries.

PLA COR; PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE LA RAMBLA
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EIX MORFOLÒGIC
10.1.2 / OBJECTIUS
• Racionalitzar, simplificar i endreçar l’ocupació

d’elements físics del passeig central i les
voreres, que actualment provoquen una
sobreocupació.
• Prioritzar l’alliberament d’espai per a

CONTINENT
FAÇANES

PLANTES BAIXES

OM1. Fomentar la rehabilitació de les façanes que
encara no s’hagin restaurat.

OM5. Fomentar la rehabilitació i manteniment

passejar.
• Estudiar la secció de la Rambla,

OM2. Mantenir les façanes lliures d’elements
aliens o distorsionadors del paisatge (cablejat,
aires condicionats, cartells...) .

OM6. Potenciar els fronts de façana actius i

• Vetllar perquè el disseny de les actuacions a

implementar tingui en compte el desgast que
patirà qualsevol element sotmès a l’ús intensiu
de la Rambla i perquè el disseny dels elements
que hi hagi siguin discrets i s’integrin en el
context, partint de la constatació que la força
està en la gent.

dels fronts de façana per millorar la imatge en
planta baixa, i tenir cura de la interacció entre
la façana i el carrer (tancaments, il·luminació,
cartells...).

PAVIMENTS

OM3. Millorar el paviment de la Rambla
OM4. Aprofitar les obres, si és possible, per
soterrar serveis que actualment es troben en
superfície.

minimitzar els fronts de façana passius. Tenir
especial cura en l’horari nocturn per tal de reduir
la percepció d’inseguretat

OM7. Aplicar la normativa de Paisatge Urbà
referent a la retolació
ELEMENTS PATRIMONIALS

OM8. Fomentar la seva conservació i, en els
casos que es tracti d’equipaments, potenciar la
seva funcionalitat.
EDIFICIS CATALOGATS

OM9. Fomentar la rehabilitació dels edificis buits
per implementar noves activitats que enriqueixin
i diversifiquin l’oferta actual, no només de la
Rambla sinó també dels barris adjacents.

14
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CONTINGUT (VIA PÚBLICA)
IL·LUMINACIÓ

SEIENTS

ALTRES ELEMENTS EN VIA PÚBLICA

OM10. Regular la intensitat lumínica a través de
la introducció de noves tecnologies per adaptar
les necessitats lumíniques a l’ús de la Rambla.

OM15. Estudiar la possibilitat d’augmentar
l’oferta de seients públics al llarg del passeig en
algunes zones d’acord amb una reordenació de
tot el mobiliari urbà en funció de la mobilitat de
vianants.

OM19. Minimitzar l’empremta d’ocupació sobre

OM11. Valorar el soterrament dels quadres
elèctrics.

la via pública i el seu impacte visual al llarg de la
Rambla. Tenir en compte no només el mobiliari
urbà, sinó també altres elements com ara els
aparcaments de motos, zones de càrrega i
descàrrega, tot tipus de guinguetes, etc.

CLAVEGUERAM
SENYALITZACIÓ

OM16. Millorar la xarxa de clavegueram pendent
OM12. Simplificar, tant com sigui possible, el

de renovar.

nombre de senyals de trànsit per reduir el seu
impacte en el paisatge urbà.

ARBRAT

SENyALÈTICA

OM17. Preservar la salut de l’arbrat. Millorar els

OM13. Millorar la senyalètica de comunicació i di-

escocells al llarg de la Rambla per augmentar la
zona permeable, estudiar-ne la defensa i estudiar
l’eliminació dels escocells alçats.

reccionalitat destinada als visitants de la Rambla
per fomentar una orientació clara i una millor
fluïdesa de pas.

VETLLADORS I TERRASSES

SEMÀFORS

OM18. Regular la concessió dels vetlladors i

OM14. Millorar la ubicació i disseny dels armaris

terrasses de la Rambla, tant al tram central com
als laterals.

de serveis destinats al control semafòric per tal
que tinguin un menor impacte visual i d’ocupació
a la Rambla. Avaluar el soterrament.

ESTUDIS PREVIS PEL FUTUR PLA DE LES RAMBLES

BLOC III
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3 D A FO I OB JECT IUS
ASPECTES INTERNS

ASPECTES EXTERNS

EIX SOCIAL
DAFO CORREGIT A PARTIR DE LA JORNADA DE
PARTICPACIÓ
La pugna per ocupar un espai públic d’èxit com
La Rambla, reuneix en un sol escenari a locals i
turistes, en una competència constant que genera
conflictes encoberts; si no acaba per expulsar
els locals, davant del pes econòmic de l’activitat
turística que acaba condicionant l’entorn. En
aquest sentit, l’equilibri és molt fràgil i actualment
s’escora cap a tot allò que atreu de bo - com ara el
dinamisme econòmic vinculat -, o de dolent - com
ara altres grups marginals -, tot generant una
inseguretat que acaba repercutint negativament
en els propis veïns i en els barcelonins que han
deixat de visitar la Rambla.
Igualment, les accions socials que hi tenen lloc
acaben reduïdes a aquelles compatibles amb
el les lligades a l’activitat turística, relegant 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

• Disminució progressiva del veïnat instal•lat
a la pròpia Rambla i als carrers adjacents, no
només pels problemes generats pel turisme
sinó també per altres activitats “incíviques” que
tenen lloc a la Rambla.
• Manca d’espais on poder gaudir tranquil•lament
de La Rambla: parlar, observar, etc.
• Manca de disponibilitat dels seients públics o
espais habilitats per seure una estona, al llarg
de tota la Rambla, sens perjudici dels qui volen
passejar La Rambla.
• Existència de diversos col.lectius, que no han
de ser necessàriament turistes, que utilitzen la
Rambla i tenen comportaments incívics.
DEBILITATS

FORTALESES

• Presència d’activitats delictives a La Rambla i
xarxes organitzades.
• La creixent activitat turística genera un
desequilibri d’usos a la Rambla. Existeixen
determinats
lobbies
econòmics
que
pressionen.
• Problemes generalitzats a tot el districte que
afecten a la Rambla.
• Manca de visites dels ciutadans de Barcelona a
la Rambla.
• La forma com es porten a terme determinades
celebracions, que generen actes incívics.

AMENACES

OPORTUNITATS

• Demanda social clara de recuperar aquell espai
• La presència d’un teixit associatiu consolidat,
per al gaudi dels veïns.
com ara el Associació d’Amics, Veïns i
• Determinació policial contra els grups delictius
Comerciants de la Rambla, que juga un paper
que operen a La Rambla.
important i te una veu clara i dinàmica en relació
• Les festes i tradicions que se celebren a La
a tots aquells aspectes vinculats a La Rambla.
Rambla, han de ser enteses com l’oportunitat de
• El teixit associatiu del Gòtic i del Raval,
presentar una nova visó més local del carrer.
enforteixen el paper que juga la ciutadania en
• Les generoses dimensions de l’espai garanteixen
la presa de decissions.
la possibilitat d’encabir accions socials amb
• Equipaments culturals situats a la Rambla i en
caràcter de barri i les realitzades pels turistes,
l’entorn.
conjuntament. Cal trobar l’equilibri.
• Sales de referència que hi ha a l’entorn,
• Estudiar la possibilita de modificar l’actual
musicals, culturals, etc.
secció del a Rambla cap a plataforma única
• La gran quantitat d’equipaments culturals, de
barri i de ciutat presents a la Rambla i les zones
pròximes, com ara els locals de música en
directe o la biblioteca del Gòtic, atreu un tipus
de públic desitjable per tal de reforçar aquest
tipus de teixit social.
PLA COR; PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE LA RAMBLA
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EIX SOCIAL
10.2.2 /OBJECTIUS
• Recuperar la Rambla per als veïns a través

d’un espai públic inclusiu, agradable i segur
que els permeti realitzar les seves accions
quotidianes.
• Potenciar la Rambla com un espai d’intercanvi

cultural i humà.
• Afavorir la diversitat de grups socials a

GRUPS SOCIALS
VEÏNS I VEÏNES

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

PROSTITUCIÓ

OP2. Fomentar la presència dels barcelonins i

OP8. Afavorir, en el marc del Pla per l’Abordatge
Integral del Treball Sexual, la difusió i el
coneixement dels programes d’atenció integral
a les persones que exerceixen la prostitució, tot
donant alternatives a les persones que volen
deixar-la, i col·laborant en la lluita contra les
xarxes d’explotació sexual.

la Rambla, tot evitant l’enquistament de
determinats col·lectius.

barcelonines a la Rambla, fent-la atractiva com
a espai públic a nivell urbà.

• Millorar la mobilitat a peu de les persones.

OP3. Fomentar la percepció positiva de la
Rambla, per part de barcelonins i barcelonines.

• Entendre la Rambla com una espina dorsal

• Recuperar-la com a espai central de la ciutat.

OP4. Fomentar el control de les pràctiques
incíviques que es puguin donar a la Rambla,
especialment sobre el soroll i tenint en compte
que durant l’horari nocturn això s’agreuja.

• Potenciar l’oferta cultural existent de la

TURISTES I VISITANTS

capaç de distribuir, eficientment, el trànsit de
les persones cap a recorreguts transversals.

adequadament dels principals atractors
(turístics, culturals, comercials, etc.)

XARXES
ORGANITZADES
DELICTIVES

I

ACTIVITATS

OP9. Tolerància zero amb aquestes activitat
Rambla .

OP5. Reduir l’impacte negatiu de l’activitat
turística en les dinàmiques locals de barri, i
afavorir els efectes positius.
OP6. Potenciar l’activitat turística de qualitat, en
tant que sostenible, responsable i respectuosa
OP7. Millorar la permeabilitat de la Rambla
cap a recorreguts transversals, tot informant
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a partir de fer complir el marc jurídic existent
en la matèria, tot disminuint la percepció
d’inseguretat de la zona.

3 D A FO I OB JECT IUS

ACCIONS SOCIALS - DINÀMIQUES

ACCIONS SOCIALS - ESTÀTIQUES

PASSEJAR

ASSEURE’S

MENJAR

OP10. Descongestionar el tram central de la

OP15. Augmentar el nombre de seients públics

OP18. Evitar que la Rambla es converteixi en

Rambla per facilitar el trànsit, especialment en
els trams més estrets - com la Rambla de Sant
Josep o els Caputxins -. I dinamitzar aquells
trams menys transitats com la Rambla de Santa
Mònica.

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

l’espai de consum immediat de menjar.

OBSERVAR

OP16. Buidar el tram central de la Rambla
OP11. Reforçar la connexió cap el mar i cap a la
Barceloneta.

OP12. Estudiar la connexió de la Rambla amb la

d’elements per potenciar la visibilitat des
del centre cap les façanes i augmentar la
permeabilitat visual també des dels carrers
laterals.

Plaça Catalunya.

OP13. Facilitar la mobilitat dels i les vianants a

Evitar la percepció de segregació entre les
voreres laterals i el tram central.

les voreres, tot fent complir la normativa d’accessibilitat.

PARLAR

OP14. Millorar els passos transversals, guals

OP17. Aconseguir que els llocs d’estada siguin

i control semafòric, per tal d’aconseguir un
drenatge fluid cap al Raval i el Gòtic.

segurs per fomentar l’intercanvi de les relacions
personals. Fer la Rambla un espai de barri.

ESTUDIS PREVIS PEL FUTUR PLA DE LES RAMBLES

BLOC III

19

EIX DEL CONEIXEMENT

L a R a m b l a / M E M Ò R I A D E L P R O C É S D E PA R T I C I PA C I Ó

Mapa conceptual / Urbaning
20

3 D A FO I OB JECT IUS

EIX DEL CONEIXEMENT

ASPECTES INTERNS

ASPECTES EXTERNS

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 de representació.
Igualment, la presència de la biblioteca ,
universitat i altres centres educactius del
Gòtic i del Raval, 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.

• Les activitats delictives des incentiven la
ciutadania a acudir a La Rambla.
• Manca de coordinació entre els diferents
equipaments.
• Estigmatització de la Rambla per la presència
de Pintors, mercats, quioscos, estàtues...
• Imatge que transmeten les botigues de
souvenirs i certs restaurants.
• Falta molt gran de referències a memòria
històrica.
• Falta d’un espai que expliqui la pròpia
Rambla.

• 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.
• Falta de civisme (higiene i robatoris)
• Comentaris exagerats dels mitjans de
comunicació sobre la Rambla.
• Falta de disseny i souvenirs de qualitat
• Invasió de souvenirs a dins del passeig

DEBILITATS
FORTALESES
• Presència d’una programació teatral,
vinculada al Poliorama i al Club Capitol.
• El dinamisme i la qualitat del Liceu que
representen el màxim exponent a nivell
operístic del país.
• L’existència de l’Elisava, així com altres
centres educatius al Raval i al Gòtic, garanteix
la presència de gent jove a la zona.
• Presència habitual de la cultura popular a la
Rambla i, en altres èpoques, manifestacions
de caire politic.
• La presència de nombrosos equipaments a
la Rambla, com a catalitzadors culturals.

AMENACES
OPORTUNITATS
• La possibilitat d’encabir equipaments
culturals als edificis buits de La Rambla
• La proximitat d’una xarxa d’equipaments
culturals - museus, centres d’arts, galeries,
etc - afavoreixen la vinculació de la Rambla
amb tots ells.
• El turisme pot ser una oportunitat per oferir
programacions culturals de qualitat que els
puguin resultar atractives.
• L’atractiu del Barri Gòtic, i no només dels
equipament, com a un bé cultural que atreu
visitants.
• Dissenyar nous circuits culturals que enllacin
els diferents equipaments de tots dos barris.

PLA COR; PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE LA RAMBLA
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EIX DEL CONEIXEMENT
10.3.2 /OBJECTIUS
• Fomentar la catalanitat de la Rambla.
• Recuperar 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.
• Coordinar eficientment tots els equipaments
culturals institucionals de La Rambla afavorint
la transferència de públic entre els diferents
equipaments.
• Millorar la imatge que es transmet a través
la gastronomia que s’oferta, els serveis o els
productes a la venda, tot entenent que la cultura
va més enllà dels coneixements que es puguin
transmetre.
• Vehicular a través de la Rambla la coneixença
dels teixits urbans del Gòtic i el Raval, com
atractius culturals en sí mateix.
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• Millorar la qualitat de tots els fets culturals que
tenen lloc a la Rambla, com ara les activitats dels
pintors, estàtues, etc. per tal que la

INFORMACIÓ
UNIVERSITATS

imatge de la Rambla s’associï a una producció
cultural de qualitat.
• Afavorir la presència de noves activitats culturals
als edificis que, actualment, romanen buits a la
Rambla.
• Conservar el caràcter propi i canviant de la
Rambla.

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’avantsala
de la universitat, tot adequant-lo als
requeriments específics dels seus usuaris,
les seves entrades i sortides, etc.
OC3. Apostar per la col·laboració amb
les universitats de l’entorn de la Rambla
pel desenvolupaments dels projectes que
s’implantin
EQUIPAMENTS ESCOLARS

• Introduir a l’espai públic referències a la memòria
històrica que expliquin el propi desenvolupament
de la Rambla.

OC4. Identificar les rutes escolars que
travessen La Rambla, i garantir la seva
seguretat.

• Enfortir el teixit d’equipaments culturals ubicats
al Raval, Gòtic i la Ribera amb els equipaments de
la Rambla, tot reforçant el treball en xarxa.

OC5. Fomentar el coneixement dels escolars
sobre La Rambla, per tal que la facin seva, en
tant que futurs veïns dels barris adjacents.

3 D A FO I OB JECT IUS

OC6. Fomentar assíduament activitats diverses
dels centres escolars a la Rambla i els barris
del Raval i el Gòtic, 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.

objectius, per tal d’atreure l’atenció del turisme
envers aquests equipaments.

OC10. Adequar l’espai públic que fa d’avantsala
dels centres d’art 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.

BIBLIOTEQUES
TEATRES

ALTRES
INDUSTRIA
GALERIES...

CULTURAL:

LLIBRERIES,

OC14. Afavorir la implantació d’aquest tipus
de botigues i visualitzar les existents, per tal
d’atreure un públic interessant en l’aprenentatge
i la cultura, capaç de generar sinèrgies positives
envers La Rambla.

OC7 Reforçar el paper de la Biblioteca Andreu
Nin – Gòtic com a centre de documentació/
exposició de la Rambla, on s’hi localitzi un recull
exhaustiu d’informació d’aquest passeig.

OC8. Apostar pel treball en xarxa amb les
diferents biblioteques i centres de documentació
de la Rambla, Raval i Gòtic.

OC11. Recuperar el Teatre Principal per al
gaudi dels barcelonins, tot reconquerint el
paper cabdal que va tenir en la dinamització de
La Rambla als segles anteriors.

CULTURA INSTITUCIONAL

OC12. 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).

CENTRES D’ART

CULTURA POPULAR

OC9. Garantir que els espais públics davant dels

FESTES I TRADICIONS

OCI

centres d’art 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. Entre d’altres

ESPECTACLES EN DIRECTE

OC15. Afavorir i dinamitzar les programacions
de les sales amb espectacles de música en
directe, que s’ubiquen a la Rambla i als carrers
adjacents, per tal de garantir una oferta d’oci
nocturn diversificada.

OC13. 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
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3 D A FO I OB JECT IUS

EIX ECONÒMIC
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.

ASPECTES EXTERNS

ASPECTES INTERNS
• Manca de visió unitària sobre l’àmbit destinat a
l’activitat econòmica a la rambla.
• Sobre ocupació de la via pública per part de les
parades de venda de productes i altres negocis
situats a l’espai públic de la Rambla.
• Complexitat de la recollida de residus a la Rambla
que cal estudiar com es soluciona.
• La percepció, des de les voreres laterals, de la
façana que ofereixen les parades situades en el
passeig central està molt degradada.
• Excessiva orientació al turisme dels productes a
vendre.

• Proliferació d’una oferta de restauració de baixa
qualitat
• Tendència a un model d’establiments comercials
poc diversifica.
• Venda de productes heterogenis 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 i que suposen més
sobre ocupació.
• Massificació de la Rambla.

DEBILITATS
FORTALESES

D’altra banda, la presència de determinades
activitats marginals genera, en moments
concrets, certa sensació d’inseguretat.

• 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.
• Les activitats de fira d’artesania i pintors formen part de
paisatge de la Rambla.
• Flux de gent i la diversitat de persones que es dona a la
Rambla.
• Posicionament de la Rambla a nivell mundial.
• Elevat nombre de persones que treballen a la Rambla
(elevat volum d’activitat econòmica)
• La Rambla està emmarcada en un entorn entre dos barris
l’activitat econòmica dels quals l’enforteix.
• Teixit associatiu existent a la Rambla.
• Exercici del control social per part de les concessions
centrals de la Rambla.

AMENACES
OPORTUNITATS
• Implantació de noves fórmules d’intervenció directa
sobre les activitats 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 (identitari) de la
Rambla, tant a nivell normatiu com de disseny,
dels elements i concessions presents al llarg del
passeig.
• Senyalització adequada per que la rambla permeti
el flux de gent als barris Gòtic i Raval.
• Presència d’un comerç local i de barri que cal
protegir.

PLA COR; PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE LA RAMBLA
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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 i millorar de
la qualitat de les activitats. Cal un equilibri zonal
d’activitats amb el foment de la renovació de les
mateixes.
• Garantir l’equilibri entre el consum / activitat
econòmica i el gaudi / passeig.
• Tenir una visió global de l’espai destinat a
concessions així com de l’espai destinat a les
llicències d’ús de l’espai públic.
• Fomentar i protegir el comerç local i de barri
• Disminuir en la mesura del possible la venda de
productes adreçats al turisme que generen una
imatge confusa i poc atractiva, incrementant la
seva qualitat
• Creació d’un estil característic (identitari) de la
Rambla.
• Garantir i evitar l’ocupació de l’espai públic fora
de l’àmbit autoritzat per la llicència o concessió.

USOS PROGRAMATS
LLICÈNCIES

COMERÇOS

HOTELS

OA7. Potenciar la Rambla amb una oferta de

OA1. Impulsar la iniciativa de tirar endavant un
pla d’usos especial per la Rambla

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

HUT

OA8. Reordenar i millorar la gestió dels vehicles

OA2. Impulsar la iniciativa de tirar endavant un

de càrrega i descàrrega per tal que tinguin una
menor incidència en el passeig.

pla d’usos especial per la Rambla
TERRASSES
MERCATS

OA9. Fer una ordenació singular per tal de
OA3. Millorar la connectivitat d’accessos entre el
mercat i la Rambla..

OA4. Potenciar l’oferta de qualitat del mercat
de la Boqueria per tal de recuperar els usos de
consum veïnals i minimitzar l’impacte negatiu en
l’espai públic (per exemple temes de neteja)
RESTAURACIÓ

OA5. Fomentar una oferta de restauració de
qualitat.
OA6. Reordenar i millorar la gestió dels vehicles
de càrrega i descàrrega per tal que tinguin una
menor incidència en el passeig.
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regular la ordenació, ubicació i ocupació de les
terrasses.
ALTRES: ESTÀTUES, PINTORS I FIRAIRES

OA10. Regular l’ocupació i la ubicació al llarg
del passeig per part de les estàtues, pintors i
firaires.

3 D A FO I OB JECT IUS

FLORISTES

ANTICS OCELLAIRES

OA11. Protegir les parades de flors com actiu
patrimonial del passeig. Fomentar la seva activitat
floral i regular la venta de productes no vinculats
amb les flors.

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.

OA12. 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.

OA13. Homogeneïtzació de l’aspecte físic de les
parades, especialment la façana que dona a les
vies rodades per evitar una imatge degradada.
QUIOSCOS

OE14. Protegir les parades de quioscos com actiu
patrimonial del passeig.

OE15. Fomentar la seva activitat vinculada amb
la premsa escrita i regular la venta de productes
no destinats amb aquesta activitat.

OE16. Homogeneïtzació de l’aspecte físic de les
parades, especialment les façanes laterals.

ESTUDIS PREVIS PEL FUTUR PLA DE LES RAMBLES

BLOC III
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3 D A FO I OB JECT IUS
ASPECTES INTERNS

ASPECTES EXTERNS

EIX DE LA MOBILITAT
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.

• Ús intensiu de les calçades per part de la circulació rodada
tot diferenciant- se entre les dues vies.
• 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.
• Els serveis d’emergència generen una certa afecció de
forma esporàdica en el trànsit de vehicles i fins i tot dels
vianants.
• La congestió del trànsit rodat afecta de manera important
al transport públic de superfície.

• Gran demanda d’aparcaments per a motocicletes en la via
pública que sobrepassa l’oferta actual, provocant d’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 (tots els elements existents al
passeig central.) 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.
• Una restricció del trànsit a la Rambla podria provocar greus
distorsions (increments) als barris del costat (Raval i Gòtic)
• La creació de noves activitats a la Rambla podria dificultar
més la mobilitat.

• Incoherència entre la secció i el trànsit existent.
• Creuaments transversals poc marcats pels obstacles
existents. Desconnexió semafòrica entre ambdós costats
de la calçada. Tot tenint en compte les persones amb
mobilitat reduïda.
• Distorsió funcional entre vehicle rodat i vianants.
• Manca de connectivitat entre els nodes
Plaça Catalunya i Colon amb la Rambla. 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 barcelonines,
i alhora, reclam turístic.
• Té un veïnat de dos barris amb forta tradició de cultura
d’anar a peu i en bicicleta.

AMENACES
OPORTUNITATS
• Aplicació de nous models per assolir una regulació
més racional del trànsit del transport comercial que
els actuals.
• Possibilitat de regulació del trànsit rodat mitjançant
l’ús d’elements dissuasoris.
• Racionalització del transport públic.
• Millorar la qualitat com a eix cívic, amb els vianants
com a principals protagonistes.
• Creació de camins escolars.
• Resoldre la mobilitat en les façanes Gòtic i Raval
(voreres laterals).

PLA COR; PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE LA RAMBLA
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EIX DE LA MOBILITAT
10.5.2 /OBJECTIUS

TRANSPORT PRIVAT

TRANSPORT PÚBLIC

TRANSPORT COMERCIAL

TAXIS

OMB1.Estudiar la possibilitat d’instal·lar
plataformes logístiques als límits de vies
preferents dels barris del Raval i Gòtic per
minimitzar l’accés de furgonetes comercial als
interiors del barris.

OMB7. 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
als hotels i altres activitats d’oci.

• Millorar la compatibilitat del trànsit rodat i

el vianant
• Racionalitzar l’ús del transit motoritzat de la

Rambla

AUTOBUS

• Aplicació de nous models per assolir una

regulació més racional de la distribució de
mercaderies

OMB2. 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.

• Millorar la qualitat de la mobilitat del

vianant i qualitat de la Rambla com eix cívic
• Prioritzar el transport públic envers el

OMB8. 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.

OMB3. Analitzar i racionalitzar en conseqüència,
la interdependència i convivència del transport
comercial amb la presència de vianants.

OMB9. Analitzar les parades actuals i la

VEHICLES PRIVATS

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

OMB4. Regular el trànsit en funció de les

METRO

transport privat

necessitats de l’entorn de la Rambla.

OMB10. Estudiar l’entorn dels accessos del metro
SERVEI DE NETEJA

OMB5. Adaptar l’horari de neteja a les necessitats

per millorar la seva accessibilitat per fer-les
compatibles amb les activitats de superfície per
tal d’evitar massificacions i aglomeracions.

de la Rambla .

OMB11. Estudiar com es podria minimitzar
OMB6. Adaptar la recollida d’escombraries a les
necessitats de comerç i veïns

l’impacte actual que té l’entrada de metro ubicada
a l’alçada de Canaletes pel que fa a la barrera que
suposa actualment.

Autobús turístic al Portal de la Pau / Urbaning
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3 D A FO I OB JECT IUS

BICING

VIANANTS

OMB12. Estudiar la ubicació actual del bicing per
veure el impacte que te sobre l’activitat funcional
de la Rambla.

OMB15. Descongestionar el tram central de

BICI

la Rambla per facilitar els desplaçaments,
especialment en els trams més estrets - com
la Rambla de Sant Josep o els Caputxins -. I
dinamitzar aquells trams menys transitats com
la Rambla de Santa Mònica.

OMB13. Reforçar la compatibilitatzació de l’ús
de la bicicleta amb el trànsit motoritzat.

OMB16. Facilitar la mobilitat dels i les vianants

MOTOCICLETA

a les voreres, tot fent complir la normativa d’accessibilitat

OMB14. Reduir l’estacionament en superfície de

OMB17. Millorar els passos transversals, guals

la motocicleta

i control semafòric, per tal d’aconseguir un
drenatge fluid cap al Raval i el Gòtic i una millor
connexió entre ambdós barris.

OMB18. Aconseguir una millor connexió de
la Rambla amb la Barceloneta, potser a partir
d’estudiar mitjans de transport directes tipus
transbordador

ESTUDIS PREVIS PEL FUTUR PLA DE LES RAMBLES

BLOC III
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4

C ONCLUSION S

4 CONCLUSIONS

Aplicat el procés i la metodologia dissenyada tenim un DAFO i uns objectius
generals i específics per a cada eix completats amb la mirada ciutadana que
han aportat el conjunt de persones que han assistit a cada reunió i que es pot
consultar a l’annex 2. Els DAFO i els objectius per a cadascun dels eixos estan
recollits als d’Annexos 3 i 4 respectivament.

A les conclusions anteriors cal afegir-ne una, i és que La Rambla és un lloc
que té les seves pròpies dinàmiques i això forma part de la seva identitat.
Des de les entitats participants adverteixen que la pretensió de fer una nova
Rambla és errònia, i que cal fer una aposta ferma per poder recuperar una
Rambla endreçada, segura, agradable, inclusiva... totes aquelles coses que
facin que ens vingui de gust anar-hi, passejar i consumir a la Rambla.

De les jornades per eixos i de la reflexió tècnica i política posterior, podem
extreure d’una banda les tres grans conclusions que mostra la figura 1, de l’altre
les línies estratègiques que es podem veure a la figura 2 i finalment les properes
accions que marquen l’agenda més immediata del PLA COR pautades a la figura
3.

Figura 1

Figura 2

PLA COR; PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE LA RAMBLA
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Més enllà de les grans conclusions o principis rectors que haurien de marcar
el camí a les accions que finalment es facin al passeig, de les jornades
participatives s’extreuen un conjunt de línies estratègiques que marcaran el
full de ruta del PLA COR. (figura 2)
Aquestes línies estratègiques s’han d’entendre com macro accions a treballar
en els propers anys.

Es tracta d’actuacions que en major o menor mesura permetrà ordenar la
Rambla (amb la regulació dels pintors i el grup de treball sobre terrasses),
impulsar el caràcter identitari el treball sobre la història de la Rambla amb la
guia literària i el Màster en periodisme.

La vocació transversal i integral d’una realitat com la de la Rambla i d’un
projecte com el PLA COR, no ens permet assignar una línia estratègica a un
eix concret de forma que una mateixa línia es nodreix dels objectius treballats
a diferents eixos.

Figura 3

Un exemple d’això seria el Pla Inspector per la Rambla que surt de la repetició
continua de la idea de que “cal fer complir les normes” de diferents aspectes
treballats a l’eix econòmic (objectius 11, 15 i 10), a l’eix social (objectius 4 i 9) i
a l’eix morfològic (objectius 7 i 18).
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Pel que fa a les properes línies d’actuació que mostra la figura 3, són aspectes
que marcaran l’agenda més immediata del pla cor.
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ANNEX 1:
COMPOSICIÓ DE RAMBLA VIVA
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ANNEX 1 – COMPOSICIÓ DE RAMBLA VIVA

Associació d’Amics, Veïns i Comerciants de la Rambla
Associació de Comerciants de la Boqueria
Associació d’Estàtues Humanes
Associació de Mercats d’Artesans
Associació de Pintors de la Rambla
Centre d’Art Santa Mònica
ELISAVA Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona
Església de Betlem
Església de Santa Mònica
Floristes de la Rambla
Gran Teatre del Liceu
Museu de Cera de Barcelona
Museu de l’Eròtica
Ocellaires
Quiosquers
Rambla democràtica
Reial Acadèmia de les Arts i les Ciències de Barcelona
Teatre Capitol
Teatre Poliorama
Teatre Principal
Grups Municipals

placor@bnc.cat
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ANNEX 2:
LLISTAT DE PARTICIPANTS DEL
PROCÉS (PER EIXOS)
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ANNEX 2 – PARTICIPANTS PER EIXOS

ENTITATS

Nom i cognom

1 A.C. Rambla Raval / A.C. Raval Verd

Jordina Sangrà

2 Antics Ocellaires de la Rambla

Mònica Trias Llovell

3 Antics Ocellaires de la Rambla

Xavier Cuenca

4 Arts Santa Mònica

Vicenç Altaió

5 ASCV Avinyó

Mª Teresa Caja Oliver

6 Associació amics, veïns i comerciants La Rambla

Xavi Masip Pesquer

7 Associació amics, veïns i comerciants La Rambla
Associació amics, veïns i comerciants La Rambla, Amics
8 Rambla

Fermin Villar
JM Bilurbina

9 Associació Art Rupestre (a títol personal)

Alexandre Grimal

10 Associació de comerciants i Amics Raval verd

Sergi Coloma Pedrerol

11 Associació Esportiva Ciutat Vella

Rodrigo Pinto / Lluís Roldan

12 Associació de Pintors

Nuria

13 Associació de Pintors de La Rambla

Manuel Martínez Cuenca

14 Associació de Pintors i dibuixants de La Rambla

Guillem Fuster Regidor

15 Associació d'Artesans de la Rambla Santa Mònica

Roberto Bonomo del Federico

16 Associació d'Artesans de la Rambla Santa Mònica

Hugo Garcia Saritzu

17 Associació d'Artesans de la Rambla Santa Mònica

Beatriz Didort

18 Associació professional d'artistes pintors de La Rambla

Àngel Ferris Fulla

19 Associació professional d’artistes pintors de La Rambla

Andrei Bogomollov

20 Associació de veïns i comerciants La taula del Raval

Maria Casas Mira

placor@bnc.cat
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21 Associació Institut de Promoció de la Cultura Catalana

Maria Teresa Roca Riba

22 Associació Magdalena

Cesar Pozo

23 Associació A Santa Caterina-Beatriu Carbonell

Beatriu Carbonell i Peris

24 Ateneu Barcelonès

Lluís Reales
Francesc CABANA

25 Barnacentre

Nuria Riaja

26 Biblioteca Gòtic

Mercedes Pérez Sánchez-Elipe

27 Biblioteca SantPau - Santa Creu

Imma Solé Vilanova

28 Casal dels infants acció social als barris

Enric Canet Capeta
Rosa Balaguer

29 CCCB

Elisenda Poch i Granero

30 Col·lectiu de Floristes de la Rambla

Carme Romero Huete

31 Eix Comercial del Raval

Ignasi Sans Gazeau

32 Eix Comercial del Raval

Josep Maria Nebot Oliveres

33 El lloc de la dóna- Germanes Oblates

Lourdes Perramon Bacardit

34 L'Escola de Músics i JPC

Oriol Salamó/Jordi Farrés

35 Direcció programa de Dona - ABITS

Nuria Serra

36 Escola de Puntaires de Barcelona

Nati Gassulla Fonfreda
Angelina Clar

37 Escola Massana

Antonio Ontañón

38 Fundació Tot Raval

Nuria Paricio Paricio

39 Fundació Tot Raval

Noelia Mohedano

40 Museu de Cera de Barcelona

Carmina Vall Petitpierre

placor@bnc.cat
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41 Pintors del Barri Gòtic

Elisenda Barrera Angulo

42 Associació quisquers de la Rambla

Juan Jiménez Castro

43 Veí

Juan Enrique Maza

44 conseller ICV

Ruben Costa

45 conseller ICV-EUIA

Carles Casanova

46 consellera PP

Elisabeth Jimenez

47 conseller PP

Juan Herrero

48 consellera PP

Ramon Molist Godó

49 conseller PSC

Daniel Pio

50 consellera PSC

Carolina Pallés

51 Departament de Patrimoni

Lourdes Mateo

52 Institut municipal del paisatge urbà i la qualitat de vida

Jordi Montanyà

53 Institut municipal del paisatge urbà i la qualitat de vida

Manel Clavillé

54 Direcció d'Inversions i Espai Vial (MASU)

Rosa López Olmos

55 Gerència de Medi Ambient i S. Urbans
Director tècnic adjunt a la gerència Medi Ambient i S.
56 Urbans

Francesc Soler
J.A verdaguer

57 Sanejament (MASU)

Josep Garriga Oliveras

58 Espais Verds (MASU)

Jordi Rodriguez Martin

59 Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental

Rosa Cuerda

60 Director de Barcelona Capital (ICUB)

Carles Sala

61 Gabinet d'Estudis d'Urbanisme (HU)

Núria Garcia Lopez

62 Turisme

Xavier Suñol

63 Mobilitat

Felix Arnal

placor@bnc.cat
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PARTICIPACIÓ PLA COR
JORNADES PER EIXOS –
FASE I
28 MARÇ 2012

Seguint amb el pla de participació previst al PLA COR en les dates que mostra la següent taula
s’han realitzat les sessions de FASE I de les jornades participatives. L’objectiu d’aquesta
primera ronda ha estat treballar sobre l’anàlisi i sobre la diagnosi (DAFO) per tal de tenir una
visió compartida amb les entitats del Districte.
Eix

Fase I: anàlisi + diagnosi

Morfològic

6 de març 19 h

Social

8 de març 19 h

Mobilitat

8 de març 19 h

Econòmic

13 de març 19 h

Coneixement

13 de març 19 h

Després de la sessió plenària s’ha donat la possibilitat a un total de 200 entitats a participar en
els eixos de treball fent una convocatòria específica via mail.
Al total dels apuntats es va fer arribar la documentació a treballar en cada sessió amb uns dies
d’antelació per tal que poguessin analitzar-la i així com facilitar la dinàmica participativa.

NÚMERO DE PARTICIPANTS.
A la taula següent es pot veure el número d’entitats que manifesten voluntat de participar,
aquelles que només volen rebre informació i les que assisteixen a la sessió concreta.
També cal destacar l’assistència de diferent àrees, departament de l’Ajuntament de Barcelona
que es mostren en columna a part.
Entitats a
participar

Entitats a
informar

Morfològic

19

23

9

7

Social

18

22

10

2

Mobilitat

10

23

5

3

3

11

Econòmic

29

21

16

3

1

20

Coneixement

28

23

9

2

1

12

Eix

Assistents
Personal
Entitats Ajuntament

Partits
politics

Total
assistents

3

19

3

15
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RESULTAT PER A CADA EIX
A continuació s’adjunten els DAFOS per a cada un dels eixos.
Com s’ha interpretar?:
Per a cada apartat del DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) es mostren els
elements detectats en tres nivells:
1. Frase original. Es mostra la frase tal qual es va lliurar amb la documentació prèvia i
amb la que els assistents havien d’estar familiaritzats
2. Comentaris al respecte. En aquest cas s’apunten comentaris específics que es van fer
durant la dinàmica. En algunes ocasions són aclariments sobre la frase
3. Frase final. Aquesta seria la frase final que es va decidir incorporar que substitueix a la
frase original.
A banda d’aquests tres nivells també trobem una clau de colors.
1. Els verds són aquelles frases que tenen consens i per tant serien els elements que
conformarien els DAFOS finals
2. Els carbasses que son elements que no tenien ple consens però que es considerava
necessari poder incorporar-los. Per tant també formen part dels DAFOS finals
3. Els vermells mostren aquells elements que no van trobar consens i per tant es proposa
la seva eliminació.
4. Afegir per últim que es pot trobar algun comentari en blau. Aquest color marca pautes
tècniques a incorporar en l’anàlisi específica per a cada eix.
Finalment per a cada eix s’ha afegit un apartat “valoració dels tècnics” amb diferents
impressions dels conductors de les sessions.
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EIX MORFOLÒGIC
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.
DEBILITATS
−

Frase inicial: Els paviments del passeig central i les voreres- , estan en mal estat.
o Comentaris al respecte:
 Aprofitar el canvi de paviment per incloure aquells elements de
superfície que es poden soterrar.
Frase final: Els paviments del passeig central i les voreres- es poden millorar.

−

Les façanes, cal replantejar la imatge de conjunt que generen els fronts de façana en
les plantes baixes.
o Comentaris al respecte:
 Aplicar la normativa de paisatge urbà.
 Incloure la imatge dels balcons.

−

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.
o Comentaris al respecte:
 Oportunitat en la visió també des de la vorera.
 Incorporar la mirada estètica. Millorar els dissenys.
 Limitacions a l’alçada dels elements.
 Debat sobre l’estètica dels elements.

−

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.
o Comentaris al respecte:
 Problemes amb els escocells alçats.
 Es planteja si s’ha de qüestionar la secció.
 Ampliació dels guals.

−

AFEGIM NOVES DEBILITATS
−
−
−

Barreres físiques també amb les motos.
o Mantenir els fluxos dels carrers del Gòtic al Raval i a l’inversa, eliminar els
elements de mobiliari urbà que els entorpeixen.
Profusió d’objectes que ensenyen coses (displays).
Espais de càrrega i descàrrega.
3

AMENACES
−

No existeix un ens gestor que vetlli per la coherència en les actuacions que tenen lloc
a La Rambla, des de qualsevol dels departaments de l’ajuntament.
o Comentaris al respecte:
 El Districte ja pot actuar/actua com a ens gestor?
 Cal un punt de referència per facilitar el treball transversal, ampli,
quotidià i global.
 No cal una nova figura administrativa.
 Millorar els instruments que tenim: meses d’obres...
Proposo eliminar aquesta amenaça ja que s’estableix el pla cor i la seva [nova]
metodologia de treball precisament per actuar com ens gestor que vetlla pel bon
desenvolupament de forma transversal de les actuacions de la Rambla

−

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.
o Comentaris al respecte:
 Tenir en compte el Pla Estratègic de Turisme
 Els veïns de la Rambla no tenen ganes de passejar-hi
 Fer compatible el turisme amb l’ús ciutadà de la Rambla

−

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.

AFEGIM NOVES AMENACES
−
−
−

Un excessiu intervencionisme a la Rambla pot posar en perill el cert equilibri que
s’ha generat.
Qualsevol intervenció física ha de tenir en compte el gran desgast que hi haurà.
Cal ser molt curós en les actuacions en relació a l’arbrat (i els avantatges ambientals
que comporta)

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.

−

Frase original: La Rambla està inserida en un teixit urbà viu i consolidat que afavoreix
el seu dinamisme.
Frase final: La Rambla està inserida en un teixit urbà viu i consolidat que afavoreix el
seu dinamisme però s’ha de ser conscient que també pot generar problemàtiques.

−
−
−

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.
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AFEGIM NOVES FORTALESES
−
−

És un dels punts que més identifiquen Barcelona al món.
Allò que fonamentalment és la Rambla és la gent: les intervencions han de ser el
màxim de neutres possibles.

OPORTUNITATS
−

Frase original: La presència d’edificis patrimonials que romanen buits a la Rambla,
suggereix un munt de possibilitats que podrien dinamitzar-la clarament.
o Comentaris al respecte:
 Accent en l’amenaça que pot generar un gran espai buit.
 Perill que nous atractors generin més congestió.
 Obertura dels equipaments des dels barris del Raval i el Gòtic
Frase final: La presència d’edificis patrimonials que romanen buits a la Rambla,
suggereix un munt de possibilitats que podrien enriquir-la i diversificar-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.
o Comentaris al respecte:
 Falta la inspecció de treball, que no és competència del Districte.
 Cal treballar perquè efectivament sigui una oportunitat, i no una
amenaça.

−

L’Institut 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.
o Comentaris al respecte:
 La uniformització dels quioscos és una oportunitat de presentar
Barcelona com a avantguarda del disseny. L’amenaça són els
afegitons.

VALORACIÓ DELS TÈCNICS
La valoració dels tècnic ha estat que la sessió ha anat força be, s’ha entès perfectament que es
venia a fer , debat fluït sense necessitat de donar torns de paraula i aportacions pertinents.
A ressaltar el paper massa important que han pres els tècnics ( per aquest eix han participat
molt tècnics de MASU)
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EIX SOCIAL
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 competència constant que genera conflictes encoberts; si
no acaba per expulsar els locals, davant del pes econòmic de l’activitat turística que acaba
condicionant l’entorn. que acaba condicionant un entorn fagocitat pel turisme. En aquest
sentit, l’equilibri és molt fràgil i actualment s’escora cap als turistes i a tot allò que atreu de bo
- com ara el dinamisme econòmic vinculat -, o de dolent - com ara altres grups marginals -,
que operen a les nits tot generant una inseguretat que, de nou, acaba repercutint
negativament en els propis veïns i en els barcelonins que han deixat de visitar la Rambla.
Igualment, les accions socials que hi tenen lloc acaben reduïdes a aquelles compatibles amb el
ritme trepidant les lligades a l’activitat turística,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
COSES A MODIFICAR EN L’ANÀLISI
-

Es genera un debat sobre si els Barcelonins som veïns o visitants. Majoritàriament es
considerar que cal diferenciar aquest col·lectiu del dels veïns i veïnes residents a la
Rambla.

-

La prostitució no és il·legal.

-

Afegir més col·lectius:
o
o
o
o

Lladres.
Els que trafiquen amb drogues.
Els Captaires.
Joves amb “gossos” i “flautes” (perroflautes), que sobretot a l’estiu ocupen
l’espai de forma força permanent. Exemple: zona del Carrefour.

Com a comentari general, sembla que hi ha consens en què es criminalitza massa els turistes.
No només els turistes ocupen la Rambla de nit, hi ha altres col·lectius incívics que venen a la
Rambla de nit. A més, el ritme “trepidant” que es diu que creen els turistes, en realitat el
generen més els veïns i veïnes que els turistes.

DEBILITATS
-

Frase d’origen: Disminució progressiva del veïnat instal·lat a la pròpia Rambla i als
carrers adjacents, pels problemes generats pel turisme.
o Comentaris al respecte:
 Ull amb el llenguatge! Es tendeix a criminalitzar el turisme. Cal
diferenciar les tipologies de turistes.
 El problemes els genera l’activitat que es dona al voltant del turisme
no el propi turisme.
 Hi ha hagut un important increment dels preus generat pel turisme.
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Frase final: Disminució progressiva del veïnat instal·lat a la pròpia Rambla i als
carrers adjacents, no només pels problemes generats pel turisme sinó també per
altres activitats “incíviques” que tenen lloc a la Rambla.

-

Frase d’origen: Manca d’espais on poder gaudir tranquil·lament de La Rambla: menjar,
parlar, observar, etc.
o Comentaris al respecte:
 No té sentit habilitar més espai lliure si no millora la sensació
d’inseguretat.
 Treure “l’activitat” de menjar.
Frase final: Manca d’espais on poder gaudir tranquil·lament de La Rambla: parlar,
observar, etc.

-

Frase d’origen: Manca de seients públics o espais habilitats per seure una estona, sens
perjudici dels qui volen passejar La Rambla.
o Comentaris al respecte:
 El problema no és que en faltin, sinó que sempre els ocupen els
mateixos col·lectius. Els monopolitzen determinats grups.
 Que es posin en d’altres zones i no estiguin tant concentrats (ho
considerarem com a objectiu... a tenir en compte a la FASE II).
Frase final: Manca de disponibilitat dels seients públics o espais habilitats per seure
una estona, al llarg de tota la Rambla, sens perjudici dels qui volen passejar La
Rambla.

-

Frase d’origen: Inexistència d’espais de jocs que puguin ser utilitzats pels nens del
barri.
o Comentaris al respecte:
 Aquest fet no es percep com una debilitat ja que és un passeig i no és
un lloc on hi hagi d’haver aquest tipus de jocs.
 Malgrat això si hi ha consens en que els nens i nenes són un tipus de
“públic” que fan més agradables els entorns urbans.
Frase final: Es proposa que s’elimini de la part de debilitats

AFEGIM NOVA DEBILITAT
-

Existència de diversos col·lectius, que no han de ser necessàriament turistes, que
utilitzen la Rambla i tenen comportaments incívics.

AMENACES
-

Frase d’origen: 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.
o Comentaris al respecte:
 Les víctimes de determinades activitats delictives, sobretot dels
robatoris, són principalment els turistes.
 Sensació d’inseguretat generalitzada. Els mitjans de comunicació
reforcen aquesta imatge i “estigmatitzen” la Rambla.
 Sobre el Treball Sexual:
7

•
•

No identificar el col·lectiu de la prostitució amb activitats
delictives.
El problema són les condicions en les que s’exerceix la
prostitució.

Frase final: Presència d’activitats delictives a La Rambla i xarxes organitzades.
-

Frase d’origen: pressions dels lobbies de l’hostaleria afavoreixen activitats i accions a
favor d’un turisme creixent.
o Comentaris al respecte:
 Que es reformuli la frase i es canviï per: La creixent activitat turística
genera un desequilibri d’usos a la Rambla.
 Sí que existeixen lobbies econòmics que pressionen. Que no
s’especifiqui que és l’hostaleria però no es tregui la idea.
Frase final: La creixent activitat turística genera un desequilibri d’usos a la Rambla.
Frase final: Existeixen determinats lobbies econòmics que pressionen.

-

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.
o Comentaris al respecte:
 Es pensa que no es pot considerar una amenaça i està recollida a la
part de debilitats

AFEGIM NOVES AMENACES
−

Problemes generalitzats a tot el districte que afecten a la Rambla.
o Cal tenir-los presents.
o Cal tractar-los de manera integral.

−
−

Manca de visites dels ciutadans de Barcelona a la Rambla.
La forma com es porten a terme determinades celebracions, que generen actes
incívics.

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.
o Comentaris al respecte:
 El què passi a la Rambla afecta els dos barris, tant des d’un punt de
vista positiu com negatiu. Cal tenir-ho molt present.

-

Frase d’origen: 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.
o Comentaris al respecte
8



No acabava de quedar clar què volia dir i no ens hi vam aturar massa
estona. Es proposa eliminar-ho

AFEGIM NOVES FORTALESES
-

Equipaments culturals situats a la Rambla i en l’entorn.
Sales de referència que hi ha a l’entorn, musicals, culturals, etc.
La gran quantitat d’equipaments culturals, de barri i de ciutat presents a la Rambla i
les zones pròximes, com ara els locals de música en directe o la biblioteca del Gòtic,
atreu un tipus de públic desitjable per tal de reforçar aquest tipus de teixit social.

OPORTUNITATS
-

Voluntat social clara de recuperar aquell espai per al gaudi dels veïns i barcelonins.

-

Determinació policial contra els grups delictius que operen a La Rambla.
o Comentaris al respecte:
 Cal modificar el marc legal. (ho considerarem com a objectiu... a tenir
en compte a la FASE II).
 Portar a terme campanyes de prevenció. (ho considerarem com a
objectiu... a tenir en compte a la FASE II).

-

Frase d’origen: 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.
o Comentaris al respecte:
 Les celebracions de les victòries no són una oportunitat, com sí que ho
són les celebracions de festes i tradicions. Es proposa passar les
celebracions de les festes a les Amenaces.
Frase final: Les festes i tradicions 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. Cal trobar
l’equilibri.
o Comentaris al respecte:
 Hi ha consens en què no s’ha de fer fora ningú, que cal arribar a una
entesa en la convivència, a un equilibri entre veïns i veïnes i turistes.

AFEGIM NOVES OPORTUNITATS
-

Estudiar la possibilita de modificar l’actual secció del a Rambla cap a plataforma
única ( a cavall entre DAFO i objectiu – a considerar en la FASE II)

VALORACIÓ DELS TÈCNICS
Sessió molt intensa i amb moltes aportacions. Sovint el tema social no es podia deslligar
d’altres com l’econòmic o el de la mobilitat. Massa importància a les parts negatives (debilitats
i amenaces). Bones aportacions.
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Des de Turisme es va fer molta incidència que potser la documentació criminalitzava un pel
massa al turisme.
Recollim propostes per les properes reunions:
Fer activitats culturals al carrer
Pensar molt be actes preventius
Seients: a la part baixa es podrien posar (però sense un interès molt específic)
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EIX DEL TRANSPORT
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.
DEBILITATS
−

Frase d’origen: Ús intensiu de les calçades per part de la circulació rodada.
o Comentaris al respecte:
 Cal diferenciar entre l’ús de pujada i de baixada marcada per la pròpia
restricció del trànsit actual
Frase final: Ús intensiu de les calçades per part de la circulació rodada tot
diferenciant- se entre les dues vies

−

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.
o S’està d’acord en deixar la frase tal i com està però es important valorar com la
reforma de la plaça de la Gardunya influeix en aquest fet.

−

Els serveis de recollida de neteja generen una certa afecció sobre el trànsit de
vehicles i, en alguns llocs, fins i tot dels vianants.
o S’està d’acord en deixar la frase tal i com està però es important valorar un
matís respecte a la necessitat d’aquest servei.

AFEGIM NOVES DEBILITATS
−
−
−
−
−
−

Els serveis d’emergència generen una certa afecció de forma esporàdica en el trànsit
de vehicles i fins i tot dels vianants.
La congestió del trànsit rodat afecta de manera important al transport públic de
superfície
Incoherència entre la secció i el trànsit existent.
Creuaments transversals poc marcats pels obstacles existents. Desconnexió
semafòrica entre ambdós costats de la calçada. Tot tenint en compte les persones
amb mobilitat reduïda.
Distorsió funcional entre vehicle rodat i vianants.
Manca de connectivitat entre els nodes Plaça Catalunya i Colon amb la Rambla.

11

AMENACES

−

Gran demanda d’aparcaments per a motocicletes en la via pública que sobrepassa
l’oferta actual, provocant d’invasió per part d’aquelles de l’espai adreçat als
vianants.

−

Frase d’origen: 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.
o Comentaris al respecte:
 No es creu convenient posar només l’exemple de terrasses, estàtues
humanes, per tant es farà al·lusió a tots els elements existents al
passeig central

−

Frase final: Gran afluència turística que, junt amb l’ocupació que se’n fa del passeig
central (tots els elements existents al passeig central.) 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.

AFEGIM NOVES AMENACES
−
−

Una restricció del trànsit a la Rambla podria provocar greus distorsions (increments)
als barris del costat (Raval i Gòtic)
La creació de noves activitats a la Rambla podria dificultar més la mobilitat.

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 barcelonines, i alhora, reclam turístic.
o Comentaris al respecte:
 En aquest punt es va obrir un debat sobre si realment es podia
considerar un eix cívic i si era una referència pels barcelonins/nes en
aquestes moments. Malgrat tot es va decidir deixar com una fortalesa

AFEGIM NOVES FORTALESES
−

Té un veïnat de dos barris amb forta tradició de cultura d’anar a peu i en bicicleta.

OPORTUNITATS
−

Aplicació de nous models per assolir una regulació més racional del trànsit del
transport comercial que els actuals.

−

Frase d’origen: Possibilitat de regulació del trànsit rodat mitjançant l’ús d’elements
dissuasoris com per exemple pilones retràctils.
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o

Comentaris al respecte:
 Des de mobilitat ens puntualitzen que l’experiència de les pilones
retràctils no és un model a seguir des del punt de vista de ciutat.

Frase final: Possibilitat de regulació del trànsit rodat mitjançant l’ús d’elements
dissuasoris
−

Frase d’origen: 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.
o Comentaris al respecte:
 Davant aquesta oportunitat es considera més adequat apostar per una
frase més genèrica que vagi en la línia de la racionalització del
transport públic que englobi eficiència, percepció i demanda
Frase final: Racionalització del transport públic

−

Millorar la qualitat com a eix cívic, amb els vianants com a principals protagonistes.

AFEGIM NOVES OPORTUNITATS
−
−

Creació de camins escolars
Resoldre la mobilitat en les façanes Gòtic i Raval (voreres laterals)

VALORACIÓ DELS TÈCNICS
Es va generar poc debat i molt centrat en aspectes negatius (les debilitats i les amenaces). En
aquesta cas les aportacions dels tècnics de l’ajuntament van ser de molta ajuda i van ajudar a
enriquir el debat.
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EIX ECONÒMIC
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.

DEBILITATS
−

Frase d’origen; Manca de visió unitària sobre l’àmbit destinat a les concessions
o Comentaris al respecte:
 Malgrat finalment es deixa la frase no hi ha massa consens sobre el
que significa. Semblaria que el que es pretès és una Rambla igual,
unitària i amb el mateix aspecte per l’espai central.
 Es fa notar que la visió unitària no només vol dir aspecte físic si no que
també vol dir en el camp d’actuació municipal.
 En aquest sentit s’explica que donat que les debilitat són de l’àmbit
intern en un DAFO per això només es posen les concessions.
 El debat és molt intens pel que fa a incloure el conjunt de l’activitat
econòmica
Frase final: Manca de visió unitària sobre l’àmbit destinat a l’activitat econòmica a la
rambla

−

Frase d’origen: Sobre ocupació de la via pública per part de les parades de venda de
productes en el passeig central
o Comentaris al respecte:
 Es fa notar que la visió unitària no només vol dir aspecte físic si no que
també vol dir en el camp d’actuació municipal.
 Insistència per que això es faci extensiu a tota l’activitat econòmica de
la Rambla
 Debat intens sobre la necessitat de fer complir la normativa a tothom
Frase final: Sobre ocupació de la via pública per part de les parades de venda de
productes i altres negocis situats a l’espai públic de la Rambla.

−

Frase inicial: Els contenidors de brossa de les parades de flors i de les terrasses
generen una mala imatge
o Comentaris al respecte:
 Hi ha una crítica molt dura cap a aquest punt del DAFO al·legant una
persecució als elements centrals del passeig.
 Es debat sobre la complexitat de la recollida dels residus i finalment
s’acorda reconduir-ho cap aquí.
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−

Frase final: Complexitat de la recollida de residus a la Rambla que cal estudiar com es
soluciona.
La percepció, des de les voreres laterals, de la façana que ofereixen les parades
situades en el passeig central està molt degradada
o Comentaris al respecte:
 Malgrat la frase es deixa així es parla especialment els darreres de les
parades de flors.

AFEGIM NOVA DEBILITAT
−

Excessiva orientació al turisme dels productes a vendre.
o Comentaris al respecte:
 Arribar a aquesta frase va suposar una “discussió” entre pintors i
quioscos i floristes. En aquest sentit els pintors també feien autocrítica
als productes del seu sector. Malgrat això hi havia cert consens sobre
afegir aquesta debilitat.

AMENACES
−
−
−

Proliferació d’una oferta de restauració de baixa qualitat
Tendència a un model d’establiments comercials poc diversifica
Frase d’origen: 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
o Comentaris al respecte:
 Es pensa qeu no només són quioscos o floristes qui venen aquests
tipus de productes adreçats al turisme si no que la Rambla està sobre
saturada d’aquests productes. També es va fer notar la diferent
normativa aplicable en cada cas. Les parades de flors i els quioscos
tenen un règim jurídic diferent i per tant no es poden posar al mateix
“sac”
Frase final : Venda de productes heterogenis 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 i
que suposen més sobre ocupació.

AFEGIM NOVA AMENAÇA
−

Massificació de la Rambla.

FORTALESES
−

−

Presència d’un comerç local i de barri que cal protegir
o Comentaris al respecte:
 S’acorda deixar la frase així però es genera un debat sobre que
actualment hi ha poc comerç d’aquesta tipologia a la Rambla. Per tant
no s’acaba de tenir clar si ha de ser una fortalesa o una oportunitat
Les parades de flors i els quioscs de premsa formen part del patrimoni del passeig
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−

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

AFEGIM NOVES FORTALESES
−
−
−
−
−
−
−
−

Les activitats de fira d’artesania i pintors formen part de paisatge de la Rambla
Flux de gent i la diversitat de persones que es dona a la Rambla
Posicionament de la Rambla a nivell mundial
Elevat nombre de persones que treballen a la Rambla (elevat volum d’activitat
econòmica)
Presència d’equipaments culturals
La Rambla està emmarcada en un entorn entre dos barris l’activitat econòmica dels
quals l’enforteix.
Teixit associatiu existent a la Rambla
Exercici del control social per part de les concessions centrals de la Rambla

OPORTUNITATS
−

Frase d’origen: 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
o Comentaris al respecte:
 S’argumenta que no només cal aplicar fórmules d’intervenció directa
sobre les activitats en planta baixa sinó en totes les activitats.
 Es parlar d’algunes experiències sobre el control de les activitats a
determinats carrers com les zones franques a França
Frase final: Implantació de noves fórmules d’intervenció directa sobre les activitats
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-

−

Frase d’origen: Creació d’un estil característic de la Rambla, tant a nivell normatiu com
de disseny, dels elements i concessions presents al llarg del passeig
o Comentaris al respecte:
 no hi ha massa consens en el tema de l’estil característic. Es fa una
mica de crítica a temes de “disseny” i s’aposta més models
“identitaris”

Frase final: Creació d’un estil característic (identitari) de la Rambla, tant a nivell
normatiu com de disseny, dels elements i concessions presents al llarg del passeig
AFEGIM NOVES OPORTUNITATS
−
−

Senyalització adequada per que la rambla permeti el flux de gent als barris Gòtic i
Raval.
Presència d’un comerç local i de barri que cal protegir
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o

S’afegeix també com oportunitat aquest tret tal i com es plasma als
comentaris de les Fortaleses.

VALORACIÓ DELS TÈCNICS
Sessió molt dura pel que fa a l’actitud d’alguns col·lectius. Els participants no son gens
representatius del “suc” que pot donar aquest eix. Algun participant (quiosquers i algun sector
dels pintors) venien amb una idea preconcebuda de que es volia convertir la Rambla en un
passeig de gràcies i per tant els volem fer fora. Es va incidir molt en que fins que no
s’aconsegueixen preus assequibles dels lloguers la tipologia de negoci que es posi a la rambla
sempre serà la mateixa i controlada per màfies. També es va enquistar una mica el debat en la
necessitat de controls de treball per un determinat tipus de negoci.
Crec que no es va entendre la dinàmica participativa (DAFO). El nivell de les aportacions van ser
molt pobres i esbiaixades.
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EIX DEL CONEIXEMENT
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.
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.
COSES A MODIFICAR EN L’ANÀLISI
Afegir:
Tablao Cordobés i locals de la plaça Reial (Jamboree...)
Mercat de la Boqueria, incloure’l en l’apartat cultural. Valor de la Gastronomia com a
referència cultural
Tiquets en venda a la Virreina (ja està?)
Ateneu i Drassanes
Cercle del Liceu (pel criteri de territorialitat s’ha d’incloure?)
Amics dels Museus de Catalunya
Casa Beethoven (ja està?)
Reial Acadèmia de les Arts i Ciències
Centre Gallego, per activitat cultural
Tendes música (Carrer Tallers) (pel criteri de territorialitat s’ha d’incloure?)
Monument Colom
Afrontar el tema dels edificis militars
Carnaval de barri del Raval passa per la Rambla
Centre comercial Art7 (?)
Cal evitar terme baixa cultura arreu del document
Un comentari que va sorgir com una amenaça podria formar part de l’anàlisi. El comentari és:
Poca visita turisme, al voltant d’un 20%
DEBILITATS
−

Frase original: La ciutadania associa La Rambla amb un ambient nocturn relacionat
amb allò que podríem anomenar baixa cultura.
Frase final: Les activitats delictives desincentiven la ciutadania a acudir a La Rambla

AFEGIM NOVES DEBILITATS
−

Manca de coordinació entre els diferents equipaments
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−
−
−
−

Estigmatització de la Rambla per la presència de Pintors, mercats, quioscos,
estàtues...
Imatge que transmeten les botigues de souvenirs i certs restaurants.
Falta molt gran de referències a memòria històrica
Falta d’un espai que expliqui la pròpia Rambla

AMENACES
−
−

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

AFEGIM NOVES AMENACES
−
−
−
−

Falta de civisme (higiene i robatoris)
Comentaris exagerats dels mitjans de comunicació sobre la Rambla.
Falta de disseny i souvenirs de qualitat
Invasió de souvenirs a dins del passeig

FORTALESES
−

Frase original :Presència d’una programació teatral potent, vinculada al Poliorama i al
Club Capitol.
o Comentaris al respecte:
 S’ha d’evitar entrar en judicis de valor.
Frase final: Presència d’una programació teatral, vinculada al Poliorama i al Club
Capitol.

−

El dinamisme i la qualitat del Liceu que representen el màxim exponent a nivell
operístic del país.

−

Frase original: Existència de la seu de l’ELISAVA, que garanteix la presència de gent
jove a la zona.
Frase final: L’existència de l’Elisava així com altres centres educatius al Raval i al
Gòtic, que garanteix la presència de gent jove a la zona.

−

Frase original: Espai generós per acollir representacions de la cultura popular.
o Comentaris al respecte:
 El valor de la cultura no te a veure amb que l’espai sigui o no generós.
Frase final: presència habitual de la cultura popular a la Rambla i, en altres èpoques,
manifestacions de caire polític.

−

Frase original: Presència del Centre d’Arts Santa Mónica i la biblioteca Andreu Nin i el
Museu de la Cera com a catalitzadors culturals.
o Comentaris al respecte:
 Cal posar en valor tots els equipaments culturals
Frase final: La presència de nombrosos equipaments a la Rambla, com a catalitzadors
culturals.
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−

Diorames de nadal.
o Comentaris al respecte:
 La proposta és eliminar aquest apartat. No hi ha hagut consens.

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.
o Comentaris al respecte:
 No es pot considerar un eix museístic ja que ni l’Arts Santa Mònica ni
la Virreina son museus sinó centres d’art.


Cal considerar la Filmoteca i el Museu de Drassanes (atenció al criteri
geogràfic)

Frase final: la proximitat d’una xarxa d’equipaments culturals - museus, centres
d’arts, galeries, etc - afavoreixen la vinculació de la Rambla amb tots ells
−

El turisme pot ser una oportunitat per oferir programacions culturals de qualitat que
els puguin resultar atractives.

AFEGIM NOVES OPORTUNITATS
− L’atractiu del Barri Gòtic, i no només dels equipament, com a un bé cultural que
atreu visitants.
− Dissenyar nous circuits culturals que enllacin els diferents equipaments de tots dos
barris.

VALORACIÓ DELS TÈCNICS
Sessió fluida i enriquidora amb aportacions interessants.
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PARTICIPACIÓ PLA COR
JORNADES PER EIXOS –
FASE II

7 DE MAIG 2012

Seguint amb el pla de participació previst al PLA COR en les dates que mostra la següent taula
s’han realitzat les sessions de FASE II de les jornades participatives. L’objectiu d’aquesta
segona ronda ha estat treballar sobre una proposta d’objectius (tècnics i amb una mirada
política també) a dos nivells, d’una banda uns objectius generals i de l’altra una bateria
d’objectius específics agrupats per temes per tal de facilitar el debat ciutadà.
Eix

Fase I: anàlisi + diagnosi

Morfològic

16 d’abril 17:30 h

Social

18 d’abril 17:30 h

Mobilitat

26 d’abril 17:30 h

Econòmic

25 d’abril 17:30 h

Coneixement

2 de maig 17:30 h

La convocatòria per aquestes segones sessions s’ha fet a tots els participants a la primera
sessió per a cada eix així com a tots els inscrits inicials.

NÚMERO DE PARTICIPANTS.
A la taula següent es pot veure el número d’entitats que van manifestar voluntat de participar
i/o que varen assistir a la primera sessió així com els assistents finals a casa sessió.

Eix

Entitats a
participar

Assistents
Personal
Entitats Ajuntament

Partits
politics

Total
assistents

Morfològic

27

8

6

1

15

Social

26

2

4

1

7

Mobilitat

14

3

4

1

8

Econòmic

29

11

5

0

16

Coneixement

31

11

6

0

17

1

RESULTAT PER A CADA EIX
A continuació s’adjunta el treball sobre els objectius per a cada un dels eixos.
Com s’ha interpretar?:
La metodologia empreda és igual a la utilitzada a les primeres sessions, per tant:
1. Frase original. Es mostra la frase que es proposava.
2. Comentaris al respecte. En aquest cas s’apunten comentaris específics que es van fer
durant la dinàmica. En algunes ocasions són aclariments sobre la frase
3. Frase final. Aquesta seria la frase final que es va decidir incorporar que substitueix a la
frase original.
A banda d’aquests tres nivells també trobem una clau de colors.
1. Els verds són aquelles frases que tenen consens i per tant serien els elements que
conformarien els objectius finals
2. Els carbasses que son elements que no tenien ple consens però que es considerava
necessari poder incorporar-los. Per tant també formen part dels objectius finals
3. Els vermells mostren aquells elements que no van trobar consens i per tant es proposa
la seva eliminació.
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SEGONA SESSIÓ DE TREBALL –
OBJECTIUS DE L’EIX MORFOLÒGIC

CONTINENT I CONTINGUT
Objectius generals

•
•

•
•
•

Objectiu inicial: Racionalitzar i simplificar l’ocupació d’elements físics del passeig
central i les voreres, que actualment provoquen una sobreocupació.
Objectiu final: Racionalitzar, simplificar i endreçar l’ocupació d’elements físics del
passeig central i les voreres, que actualment provoquen una sobreocupació.

Objectiu inicial Estudiar la secció de la Rambla, prioritzant l’alliberament d’espai per
a passejar.
Objectiu final: Prioritzar l’alliberament d’espai per a passejar.
Objectiu final: Estudiar la secció de la Rambla,
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•

Objectiu inicial: Coordinar eficientment les accions que s’implementen en relació a
l’espai físic de la Rambla.

o

•
•

Es considera que la coordinació està garantida amb el Pla COR.

Objectiu inicial: Vetllar per que el disseny de les actuacions a implementar tingui en
compte el desgast que patirà qualsevol element sotmès a l’ús intensiu de la Rambla.
Objectiu final: Vetllar perquè el disseny de les actuacions a implementar tingui en
compte el desgast que patirà qualsevol element sotmès a l’ús intensiu de la Rambla i
perquè el disseny dels elements que hi hagi siguin discrets i s’integrin en el context,
partint de la constatació que la força està en la gent.

CONTINENT

FAÇANES
OM1 INICIAL: Fomentar la rehabilitació de les façanes que encara no s’hagin restaurat i
millorar l’afectació d’alguns elements adossats a les façanes (cablejat, aires condicionats,
cartells...,)
OM1. Fomentar la rehabilitació de les façanes que encara no s’hagin restaurat.
OM1bis. Mantenir les façanes lliures d’elements aliens o distorsionadors del paisatge
(cablejat, aires condicionats, cartells...) .
OM2. Fomentar una carta de color, guia d’estil específica per la Rambla per potenciar la seva
imatge unitària.
•

La ciutat ja està prou madura per no necessitar aquest instrument.

PAVIMENTS
OM3 INICIAL. Millorar el paviment de la Rambla, tenint en compte el concurs d’idees sobre
paviments que es va fer l’any 2008 i aprofitar les obres, si s’escau, per soterrar serveis que
actualment es troben en superfície.
OM3. Millorar el paviment de la Rambla
•

Es proposa com a opció mantenir i arranjar l’existent

•

En cas de canvi, s’hauria de tenir en compte el disseny de l’actual, que caracteritza
la Rambla

OM3bis. Aprofitar les obres, si és possible, per soterrar serveis que actualment es troben en
superfície.
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PLANTES BAIXES
OM4 INICIAL. Fomentar la rehabilitació dels fronts de façana per millorar la imatge en planta
baixa i potenciar (enriquir) la transició i intercanvi entre els espais privats d’ús públic i el
carrer.
•

No s’entén la formulació però es comparteix el sentit.

OM4. Fomentar la rehabilitació i manteniment dels fronts de façana per millorar la imatge en
planta baixa, i tenir cura de la interacció entre la façana i el carrer (tancaments, il·luminació,
cartells...).
•

Es proposa que aquest apartat estigui dins de l’apartat de FAÇANES

OM5. Potenciar els fronts de façana actius i minimitzar els fronts de façana passius. Tenir
especial cura en l’horari nocturn per tal de reduir la percepció d’inseguretat.
•

És anecdòtic, no és percebut com a problemàtic

•

Es considera que la major part de locals tancats són públics.

OM6 INICIAL. Homogeneïtzació de la imatge dels rètols. Revisar la normativa de Paisatge Urbà
per estudiar la normativa referent a la Retolació.
OM6. Aplicar la normativa de Paisatge Urbà referent a la retolació.

ELEMENTS PATRIMONIALS
OM7. Fomentar la seva conservació i, en els casos que es tracti d’equipaments, potenciar la
seva funcionalitat.

EDIFICIS CATALOGATS
OM8 INICIAL. Fomentar la rehabilitació dels edificis buits per implementar noves activitats que
enriqueixin i diversifiquin l’oferta actual, no només de la Rambla sinó també dels barris
adjacents, tot tenint en compte el gran dinamisme amb què, a dia d’avui, ja compta la Rambla

OM8. Fomentar la rehabilitació dels edificis buits per implementar noves activitats que
enriqueixin i diversifiquin l’oferta actual, no només de la Rambla sinó també dels barris
adjacents.

5

CONTINGUT

IL·LUMINACIÓ
OM9 INICIAL. Actualització de la xarxa elèctrica per 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.
•

S’informa que ja s’ha fet l’actualització de la xarxa elèctrica per millorar l’eficiència
energètica i la percepció de seguretat (desembre 2010)

OM9. Regular la intensitat lumínica a través de la introducció de noves tecnologies per
adaptar les necessitats lumíniques a l’ús de la Rambla.
OM9bis. Valorar el soterrament dels quadres elèctrics.
•

Proposta: Es proposa la integració dels armaris que no es puguin soterrar en el
mobiliari urbà

SENYALITZACIÓ
OM10. Simplificar, tant com sigui possible, el nombre de senyals de trànsit per reduir el seu
impacte en el paisatge urbà.

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
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. Avaluar el soterrament.

SEIENTS
OM13 INICIAL. Estudiar la possibilitat d’augmentar l’oferta de seients públics al 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.
OM13. Estudiar la possibilitat d’augmentar l’oferta de seients públics al llarg del passeig en
algunes zones d’acord amb una reordenació de tot el mobiliari urbà en funció de la mobilitat
de vianants.
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CLAVEGUERAM
OM14 INICIAL. Millorar la xarxa de clavegueram pendent de renovar. Avaluar la implementació
d’una xarxa separativa
•

Es considera que la xarxa de clavegueram no té cap deficiència i la seva renovació
no és una prioritat. S’hauria d’adaptar si hi ha canvi de secció.

•

Es considera que la xarxa separativa no té sentit en aquests moments ja que la
ciutat no està preparada per fer-ho.

OM14. Millorar la xarxa de clavegueram pendent de renovar.
ARBRAT
OM15 INICIAL. Preservar la salut de l’arbrat. Millorar els escocells al llarg de la Rambla per
augmentar la zona permeable i estudiar l’eliminació dels escocell alçats.
•

S’aporta la informació que els escocells alçats poden tenir relació amb l’existència del
metro sota seu

OM15. Preservar la salut de l’arbrat. Millorar els escocells al llarg de la Rambla per
augmentar la zona permeable, estudiar-ne la defensa i estudiar l’eliminació dels escocells
alçats.

VETLLADORS I TERRASSES
OM16. Regular la concessió dels vetlladors i terrasses de la Rambla, tant al tram central com
als laterals.
•

S’informa que està a punt d’aprovar-se la nova ordenança de terrasses. També
comentar que caldrà un desenvolupament específic per als Districtes.

ALTRES ELEMENTS EN VIA PÚBLICA
OM17 INICIAL. Minimitzar l’empremta d’ocupació sobre la via pública i el seu impacte visual al
llarg de la Rambla. Tenir en compte no només el mobiliari urbà, sinó també altres elements
com ara els aparcaments de motos, zones de càrrega i descàrrega, etc.
OM17. Minimitzar l’empremta d’ocupació sobre la via pública i el seu impacte visual al llarg
de la Rambla. Tenir en compte no només el mobiliari urbà, sinó també altres elements com
ara els aparcaments de motos, zones de càrrega i descàrrega, tot tipus de guinguetes, etc.
•

Proposta: Es demana si es pot recuperar el quiosc de Canaletes desmuntat l’any 1951,
que es diu que està en un magatzem de la Sagrera (però no està confirmat)
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SEGONA SESSIÓ DE TREBALL –
OBJECTIUS
ECTIUS DE L’EIX SOCIAL

Objectius generals
•
•
•
•
•
•
•
•

Recuperar la Rambla per als veïns a través d’un espai públic inclusiu, agradable i
segur que els permeti realitzar les seves accions quotidianes.
Potenciar la Rambla com un espai d’intercanvi cultural i humà.
Afavorir la diversitat de grups socials a la Rambla, tot evitant l’enquistament de
determinats col·lectius.
Objectiu inicial. Millorar la mobilitat de les persones vianants
Objectiu final. Millorar la mobilitat a peu de les persones.
Entendre la Rambla com una espina dorsal capaç de
de distribuir, eficientment, el
trànsit de les persones cap a recorreguts transversals.
Recuperar-la
la com a espai central de la ciutat.
o Potenciar que “passin coses” per fer-la
fer atractiva.
Potenciar l’oferta cultural existent de la Rambla .
o

Entès no només com atractors de turistes si no també destinat persones a
visitants i veïns i veïnes
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GRUPS SOCIALS
VEÏNS i VEÏNES
OP1. Fomentar la identitat de barri i de Barcelona i del país.
OP2. Fomentar la presència dels barcelonins i barcelonines a la Rambla, fent-la atractiva com a
espai públic a nivell urbà.
OP3. Fomentar la percepció positiva de la Rambla, per part de barcelonins i barcelonines.
OP3 Bis. Fomentar el control de les pràctiques incíviques que es puguin donar a la Rambla,
especialment sobre el soroll i tenint en compte que durant l’horari nocturn això s’agreuja.

TURISTES i VISITANTS
OP4. Reduir l’impacte negatiu de l’activitat turística en les dinàmiques locals de barri, i afavorir
els efectes positius.
OP5. Potenciar l’activitat turística de qualitat, en tant que sostenible, responsable i
respectuosa
OP6 INICIAL. Millorar la permeabilitat de la Rambla cap a recorreguts transversals, tot
informant adequadament dels principals atractors turístics
•

No només atractors turístics si no altres que permetin atreure públic no turista
exclusivament

OP6. Millorar la permeabilitat de la Rambla cap a recorreguts transversals, tot informant
adequadament dels principals atractors (turístics, culturals, comercials, etc.)

PROSTITUCIÓ
OP7. Afavorir, en el marc del Pla per l’Abordatge Integral del Treball Sexual, la difusió i el
coneixement dels programes d’atenció integral a les persones que exerceixen la prostitució,
tot donant alternatives a les persones que volen deixar-la, i col·laborant en la lluita contra les
xarxes d’explotació sexual.

XARXES ORGANITZADES I ACTIVITATS DELICTIVES
OP8. Tolerància zero amb aquestes activitat a partir de fer complir el marc jurídic existent en la
matèria, tot disminuint la percepció d’inseguretat de la zona.
•
•

Objectiu genèric i no només de l’eix social si no de tots els eixos
El marc jurídic existent és suficient? Modificar-lo? Fins on té competència
l’Ajuntament? Cal instar al legislador corresponent a que el marc jurídic permeti
minvar/eliminar els efectes negatius d’aquests grups
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ACCIONS SOCIALS

PASSEJAR
OP9 INICIAL. Descongestionar el tram central de la Rambla per facilitar el trànsit, especialment
en els trams més estrets - com la Rambla de Sant Josep o els Caputxins
OP9. Descongestionar el tram central de la Rambla per facilitar el trànsit, especialment en els
trams més estrets - com la Rambla de Sant Josep o els Caputxins -. I dinamitzar aquells trams
menys transitats com la Rambla de Santa Mònica.
OP9 BIS1. Reforçar la connexió cap el mar i cap a la Barceloneta.
OP9 BIS2. Estudiar la connexió de la Rambla amb la Plaça Catalunya.
OP10. Facilitar la mobilitat dels i les vianants a les voreres, tot fent complir la normativa
d’accessibilitat.
•

Concretar i afegir alguns exemples.

OP11. Millorar els passos transversals, guals i control semafòric, per tal d’aconseguir un
drenatge fluid cap al Raval i el Gòtic.

ASSEURE’S
OP11. Augmentar el nombre de seients públics 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 les façanes i augmentar la permeabilitat visual també des dels carrers laterals. Evitar la
percepció de segregació entre les voreres laterals i el tram central.

PARLAR
OP13 INICIAL. Aconseguir llocs d’estada cívics/socials segurs per fomentar l’intercanvi de les
relacions personals. Fer la Rambla un espai de barri.
•

Es discuteix sobre el que vol dir cívics/socials i es recorda que durant l’anàlisi es va fer
especial incidència en que sovint hi ha espais monopolitzats per determinats grups
amb conductes incíviques

•

No crear de nous... si no que els existents siguin tal i com volem

•

La percepció de seguretat és molt subjectiva. Es pensa que els veïns no se senten
insegurs a la Rambla i que si altres visitants/turistes
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OP13. Aconseguir que els llocs d’estada siguin segurs per fomentar l’intercanvi de les relacions
personals. Fer la Rambla un espai de barri.

MENJAR
OP14 INICIAL. Evitar que la Rambla es converteixi en l’espai de consum immediat de menjar
dels establiments laterals.
•

No només passa només amb els establiments laterals si no que es diu que un dels
problemes principals que a més genera un tema de brutícia és el que es dona amb el
mercat de la Boqueria i els menjars preparats que fan (especial referència als bols de
fruita)

OP14. Evitar que la Rambla es converteixi en l’espai de consum immediat de menjar.
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SEGONA SESSIÓ DE TREBALL –
OBJECTIUS DE L’EIX ECONÒMIC

USOS PROGRAMATS
Objectius generals
•

Generar per part de l’administració mecanismes d’intervenció directes sobre les
activitats de les plantes baixes.
o

•
•

Veure quin paper haurien de tenir les ECAs

Objectiu inicial . Fomentar les activitats de qualitat. Equilibri zonal d’activitats
amb el foment de la renovació de les activitats.
Fomentar les activitats de qualitat i millorar de la qualitat de les activitats. Cal un
equilibri zonal d’activitats amb el foment de la renovació de les mateixes.
o

Comentaris:
o Establiment de protocols de protecció per establiments a Ciutat Vella
(pla d’usos)
o Demonització dels souvenirs? Atenció a les zones fosques (com
sucursals bancàries, edificis públics i edificis buits)
o Apostar pel control de l’acompliment de la normativa vigent
o Figura d’un agent “no policial” –Propostao Canvi normativa per endurir les sancions – proposta – Rigurositat!!!!
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o

Transversalitat i coordinació entre les diferents administracions de
sancionen.

•

Garantir l’equilibri entre el consum / activitat econòmica i el gaudi / passeig.

•

Tenir una visió global de l’espai destinat a concessions així com de l’espai destinat
a les llicències d’ús de l’espai públic.
o Cal apostar per posar ordre sobretot a nivell d’imatge

•

Fomentar i protegir el comerç local i de barri

•

Disminuir en la mesura del possible la venda de productes adreçats al turisme
que generen una imatge confusa i poc atractiva, incrementant la seva qualitat

•

Creació d’un estil característic (identitari) de la Rambla.
o Evitar que puguin passar coses com la publicitat als ascensors de la
parada de metro Liceu.
o Control de la publicitat a la Rambla (també temes de captació)

•

Garantir i evitar l’ocupació de l’espai públic fora de l’àmbit autoritzat per la
llicència o concessió.

LLICÈNCIES
HOTELS
OA1. Impulsar la iniciativa de tirar endavant un pla d’usos especial per la Rambla
HUT
OA2. Impulsar la iniciativa de tirar endavant un pla d’usos especial per la Rambla
MERCATS
OA3. Millorar la connectivitat d’accessos entre el mercat i la Rambla.
o Tenir en compte temes de senyalització
OA4. Potenciar l’oferta de qualitat del mercat de la Boqueria per tal de recuperar els usos de
consum veïnals i minimitzar l’impacte negatiu en l’espai públic (per exemple temes de neteja)
o
o

Denominacions d’origen, recuperar essència del mercat, control de la
normativa
Tenir en compte les obres de la Gardunya que millorarà i reordenarà accessos i
usos del mercat.
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RESTAURACIÓ
OA5.
A) Fomentar una oferta de restauració de qualitat.
o Entenem qualitat com la suma de diverses coses (preus, aspecte, captadors,
honestedat...)
B) Reordenar i millorar la gestió dels vehicles de càrrega i descàrrega per tal que tinguin
una menor incidència en el passeig.
COMERÇOS
OA6.
A) 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.
o Intentar regular amb motiu de “be públic” el fet que pugui concentrar-se grans
grups.
o Sempre tenint en compte la “Directiva Europea” reguladora d’això
B) Reordenar i millorar la gestió dels vehicles de càrrega i descàrrega per tal que tinguin
una menor incidència en el passeig.
TERRASSES
OA7. Fer una ordenació singular per tal de regular la ordenació, ubicació i ocupació de les
terrasses.
Cal veure com es resol el tema de la climatització de les terrasses, cercats ...
(caldrà veure que contempla l’ordenança de ciutat)
ALTRES: ESTÀTUES PINTORS I FIRAIRES
o

OA8. Regular l’ocupació i la ubicació al llarg del passeig per part de les estàtues, pintors i
firaires.
CONCESSIONS
FLORISTES
OA9. Protegir les parades de flors com actiu patrimonial del passeig. Fomentar la seva activitat
floral i regular la venta de productes no vinculats amb les flors.
OA10. 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.
Semblaria que hi haurà dificultat i caldrà veure com s’articula aquesta
reubicació tenint en compte l’espai que hi ha dins la parada
OA11. Homogeneïtzació de l’aspecte físic de les parades, especialment la façana que dona a
les vies rodades per evitar una imatge degradada.
o
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QUIOSCOS
OA12. Protegir les parades de quioscos com actiu patrimonial del passeig.
OA13. Fomentar la seva activitat vinculada amb la premsa escrita i regular la venta de
productes no destinats amb aquesta activitat.
OA15. Homogeneïtzació de l’aspecte físic de les parades, especialment les façanes laterals.
ANTICS OCELLAIRES
OA16. Pendent de la resolució judicial en curs. Mentrestant, apostar per un procés de
negociació amb els concessionaris per tal de trobar una solució adequada.
o
o
o

Es proposa que s’aposti per treure/reubicar aquestes parades
Que s’adaptin a la normativa d’obertura del mercat
Fer acomplir la normativa per la venda de productes no envasats i venda en la
via pública

Altres propostes que sorgeixen:
1. Cens real d’habitatges i demogràfic
2. Protecció de l’ús habitatge
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SEGONA SESSIÓ DE TREBALL
TREBALL –
OBJECTIUS DE L’EIX DE LA
MOBILITAT

Objectius generals
•
•

•

Millorar la compatibilitat del trànsit rodat i el vianant
Racionalitzar l’ús del transit motoritzat de la Rambla
Caldrà veure l’impacte o afectació que això pugui tenir en els barris Raval i
Gòtic
Aplicació de nous models per assolir una regulació més racional de la distribució
de mercaderies
Millorar la qualitat de la mobilitat del vianant i qualitat de la Rambla com eix
cívic
• Peatonalització? No es pot encetar aquest debat sense mirar-se
mirar el
conjunt
nt del Districte.
• Especialització del trànsit a la Rambla
• Restricció de la baixada
• Segregació de calçada

•

Prioritzar el transport públic envers el transport privat

•
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TRANSPORT COMERCIAL
OM1 INICIAL: Estudiar 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.
OM1. Estudiar la possibilitat d’instal·lar plataformes logístiques als límits de vies preferents
dels barris del Raval i Gòtic per minimitzar l’accés de furgonetes comercial als interiors del
barris.
OM2. 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.
OM3. Analitzar i racionalitzar en conseqüència, la interdependència i convivència del transport
comercial amb la presència de vianants.
VEHICLES PRIVATS
OM4. Regular el trànsit en funció de les necessitats de l’entorn de la Rambla.
o Quan es discuteix aquest objectiu es parla de reduir de forma explícita
SERVEI DE NETEJA
OM5. Adaptar l’horari de neteja a les necessitats de la Rambla .
o Específicament amb el tipus de baldeig
OM6. Adaptar la recollida d’escombraries a les necessitats de comerç i veïns
o

Sembla que ara ha canviat l’horari de recollida de cartrons i hi ha sensació de
millora

TAXIS
OM7. 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.
o
o
AUTOBÚS

Cal tenir en compte que s’ha anat ajustant la ubicació de les parades i que l’actual
seria la més òptima.
Potser no hi ha necessitat de fer això.

OM8. 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.
OM9. Analitzar les parades actuals i la possibilitat de reubicar-les en funció dels moviments de
vianants i els fluixes de gent.
METRO
OM10. Estudiar l’entorn dels accessos del metro per millorar la seva accessibilitat per fer-les
compatibles amb les activitats de superfície per tal d’evitar massificacions i aglomeracions.
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OM10 bis. Estudiar com es podria minimitzar l’impacte actual que té l’entrada de metro
ubicada a l’alçada de Canaletes pel que fa a la barrera que suposa actualment.
o

Es considera que l’entrada de Canaletes és una barrera arquitectònica actualment.
També es comenta que seria complicat la seva eliminació però que es pot estudiar
minimitzar l’impacte actual

BICING
OM11. Estudiar la ubicació actual del bicing per veure el impacte que te sobre l’activitat
funcional de la Rambla.
o

Atenció amb el tema de la seguretat per treure la bici en algunes parades

BICI
OM12. Reforçar la compatibilitatzació de l’ús de la bicicleta amb el trànsit motoritzat.
o

Es comenta que l’estacionament de bicicletes és escàs al llarg de la Rambla

MOTOCICLETA
OM13. Reduir l’estacionament en superfície de la motocicleta
VIANANTS
OM15. Descongestionar el tram central de la Rambla per facilitar els desplaçaments,
especialment en els trams més estrets - com la Rambla de Sant Josep o els Caputxins -. I
dinamitzar aquells trams menys transitats com la Rambla de Santa Mònica.
o Es parla de trobar l’equilibri per facilitar els desplaçaments a peu.
OP16. Facilitar la mobilitat dels i les vianants a les voreres, tot fent complir la normativa
d’accessibilitat
OP17. Millorar els passos transversals, guals i control semafòric, per tal d’aconseguir un
drenatge fluid cap al Raval i el Gòtic i una millor connexió entre ambdós barris.

OP18. Aconseguir una millor connexió de la Rambla amb la Barceloneta, potser a partir
d’estudiar mitjans de transport directes tipus transbordador
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SEGONA SESSIÓ DE TREBALL –
OBJECTIUS DE L’EIX DEL
CONEIXEMENT

Objectius generals
•

•

•
•

Fomentar la catalanitat de la Rambla.
o Caldria tenir en compte que també s’aposta per fomentar el l’esperit
cosmopolita i multicultural
Recuperar 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.
Objectiu inicial. Coordinar eficientment tots els equipaments culturals
institucionals de La Rambla.
Coordinar eficientment tots els equipaments culturals institucionals de La
Rambla afavorint la transferència de públic entre els diferents equipaments.
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•

•
•
•
•
•

•

•

Millorar la imatge que es transmet a través la gastronomia que s’oferta, els
serveis o els productes a la venda, tot entenent que la cultura va més enllà dels
coneixements que es puguin transmetre.
Vehicular a través de la Rambla la coneixença dels teixits urbans del Gòtic i el
Raval, com atractius culturals en sí mateix.
Introduir a l’espai públic referències a la memòria històrica que expliquin el propi
desenvolupament de la Rambla.
Objectiu inicial: Enfortir el teixit d’equipaments culturals ubicat a tots dos barris
amb els equipaments de la Rambla, tot reforçant el treball en xarxa.
Enfortir el teixit d’equipaments culturals ubicats al Raval, Gòtic i la Ribera amb
els equipaments de la Rambla, tot reforçant el treball en xarxa.
Millorar la qualitat de tots els fets culturals que tenen lloc a la Rambla, com ara
les activitats dels pintors, estàtues, etc. per tal que la imatge de la Rambla
s’associï a una producció cultural de qualitat.
Afavorir la presència de noves activitats culturals als edificis que, actualment,
romanen buits a la Rambla.
o També replantejar els que actualment són d’ús militar i/o alguns del
Port.
Conservar el caràcter propi i canviant de la Rambla.

INFORMACIÓ
UNIVERSITATS
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’avantsala de la universitat, tot adequant-lo als
requeriments específics dels seus usuaris, les seves entrades i sortides, etc.
OC2 BIS. Apostar per la col·laboració amb les universitats de l’entorn de la Rambla pel
desenvolupaments dels projectes que s’implantin

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 i els barris del
Raval i el Gòtic, 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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BIBLIOTEQUES
OC6 INICIAL. 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
OC6 Reforçar el paper de la Biblioteca Andreu Nin – Gòtic com a centre de
documentació/exposició de la Rambla, on s’hi localitzi un recull exhaustiu d’informació
d’aquest passeig.
o

Ara per ara la Biblioteca disposa d’un fons bibliogràfic i ha posar en
funcionament un centre d’interès dedicat a la Rambla i a la seva història,
els seus edificis, la seva literatura....

OC 6 BIS. Apostar pel treball en xarxa amb les diferents biblioteques i centres de documentació
de la Rambla, Raval i Gòtic.
OCI
CULTURA INSTITUCIONAL
CENTRES D’ART
OC7. Garantir que els espais públics davant dels centres d’art 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. Entre d’altres objectius, per tal d’atreure l’atenció del
turisme envers aquests equipaments.
OC8. Adequar l’espai públic que fa d’avantsala dels centres d’art 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.
TEATRES
OC9.. Recuperar el Teatre Principal per al gaudi dels barcelonins, tot reconquerint el paper
cabdal que va tenir en la dinamització de La Rambla als segles anteriors.
OC10. 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
FESTES I TRADICIONS
OC11. 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.
ALTRES
INDUSTRIA CULTURAL: LLIBRERIES, GALERIES...
OC12. Afavorir la implantació d’aquest tipus de botigues i visualitzar les existents, per tal
d’atreure un públic interessant en l’aprenentatge i la cultura, capaç de generar sinèrgies
positives envers La Rambla.
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ESPECTACLES EN DIRECTE
OC13. Afavorir i dinamitzar les programacions de les sales amb espectacles de música en
directe, que s’ubiquen a la Rambla i als carrers adjacents, per tal de garantir una oferta d’oci
nocturn diversificada.

ALGUNES PROPOSTES
1. itineraris específics: exemple itineraris urbans CCCB , itineraris literaris Xarxa de
Biblioteques i els dels Museu d’Història
2. Productes concrets en funció del públic al que vagi dirigit.
3. Entrades combinades (com les de la Filmoteca CCCB i MACBA)
4. Projectes específics que treballin sobre la memòria històrica de la Rambla tot
aprofitant els equipaments existents.
5. Projectes de difusió que apostin per les TIC I que vehiculin el treball en xarxa.
6. Cal donar a conèixer les activitats i “coses” que passen a la Rambla de forma
coordinada... [buscar i trobar] - Amics de la Rambla ho tenen recollit dins els
seus objectius.
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